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  املقدمة
  

يفكـرون وتـدريبهم عـىل ال شك ان من وظائف الرتبية تعلـيم الطـالب كيـف 
فاالنـسان يف .  التفكري املختلفة حتى يتمكنوا مـن النجـاح يف حيـاتهم أساليب

الوقت الحارض بحاجة اكرث من أي وقت مىض اىل تعلم طرق التفكري والتـدرب 
عىل مهاراته فهو بحاجة اىل التفكري كحاجتـه اىل التـدرب عـىل الكـالم واملـيش 

  . ارة وغريها من املهارات الحياتية والتعامل مع الناس وقيادة السي

وقد تعالت اصوات الرتبويني للمناداة برضورة تعليم التفكري للطلبة نظرا النـه 
مهارة عقلية يجب اعطاؤها االهتامم املبارش وقد زاد من هذا االهـتامم تزايـد 
الشعور بأن التفكري ميكن تنميته بالهتامم املركز والتدرب عىل بعـض املهـارات 

رتاتيجيات وبناء عىل ذلك فقد زاد االهتامم بتعليم التفكري يف العديد من واالس
دول العامل ، فعىل سبيل املثال تقوم فنـزويال بتعلـيم التفكـري لطلبتهـا وكـذلك 
العديد مـن مـدارس الواليـات املتحـدة االمريكيـة وكنـدا وبريطانيـا واسـرتاليا 

غاريا وماليزيـا وغينيـا والهنـد وايرلندا ومثة مشاريع اخرى لتعليم التفكري يف بل
   ) 2004حسني ، ( وغريها 

ومل تعد املعرفة غاية يف حد ذاتها وامنا اصبح الرتكيز عىل املفهوم الوظيفي لتلـك 
ــة باالســتجابة والتفاعــل مــع ظــروف  ــذا اصــبحت الجامعــات مطالب ــة ل املعرف
ومتطلبات مجتمعاتها مـن خـالل نـرش املعـارف العلميـة والتقنيـة عـن طريـق 
التدريس الجامعي الفاعل الذي يعتمد عىل الحفظ والتلقي السلبي وامنا يعتمـد 
عىل النقاش والحوار الفكري والفهم والتحليل والنقد واالستنتاج وهـذا يـشري اىل 
  اهمية الجامعة يف اعداد االجيال القادرة عىل التفكـري والبحـث عـن كـل جديـد

  



8

ء جديدة تتسم باالصالة والحداثة  ليس عىل مستوى التقليد وامنا االبتكار الشيا
   ) . 2001غالب ، ( 
  

"  يعد جون ديوي من اوائل من اهتم بتعلـيم التفكـري حيـث اشـار يف كتابـه 
 اىل االهـتامم بـالتفكري وتنـشئة الفـرد وتعليمـه كيـف 1910عام " كيف نفكر 

يفكر واعترب التفكري عامال من العوامل االساسية يف حيـاة االنـسان فهـو الـذي 
ساعد عىل توجيه الحياة كام يساعد عىل حل الكثري من املشاكل وتجنب كثري ي

من االخطار وبه يستطيع االنسان السيطرة عىل امور كثرية وتـسيريها لـصالحه 
كام يعد التفكري عمليـة عقليـة معرفيـة وجدانيـة راقيـة تبنـي وتؤسـس عـىل 

لعمليـات محصلة العمليـات النفـسية االخـرى كـاالدراك واالحـساس وكـذلك ا
العقلية كالتذكر والتقييم واملقارنة واالستدالل كام يـأيت التفكـري يف قمـة هـذه 
العمليات النفـسية والعقليـة واملعرفيـة وذلـك للـدور الكبـري الـذي يلعبـه يف 
املناقشات وحل املسائل الرياضية وغريها وال ميكن االستغناء عنـه يف عمليـات 

ة عدم االهـتامم بـالتفكري يف التعلـيم اكتساب املعرفة وحل املشكالت ويف حال
   )2001غالب ،( الجامعي فسوف يبقى التعليم قامئا عىل الحفظ والتلقني 

ّلقد حدد جون ديوي كيفية التفكـري وبـني اسـبابه مـستخدما يف ذلـك منهجـا 
براجامنيا ، فاالنسان يبـدأ يفكـر يف  ابتغـاء العـيش والبقـاء وتحـسني احوالـه 

تفكـري يتبـع الكفـاح والفعـل يتبـع التفكـري لـذلك فـان املعيشية مبعنـى ان ال
االنسان ال يفكر اال اذا كانت لديه مشكلة يحاول التغلـب عليهـا ولـو مل تكـن 
لديه مشكالت لكانت حياته خالية من التفكري وعىل هذا االسـاس فـالتفكري ال 
يبدأ اال حيث توجد مشكلة او شك ومقياس نجاح الفرد قدرته يف التغلب عىل 

  . شكلة او تبديد الشك والحرية امل
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والتفكري لـيس امـرا عـشوائيا دون هـدف فالتأمـل ال ينمـو مبجـرد الحاجـة او 
االشكال بل مييل دامئا اليهام ويبحث عن مسألة تتطلب حال او غموض ينـشد 

ومام يساعد عىل تركيز التفكري لـيس الهـدوء والـسكون بـل التحـرك . ايضاحا 
ىل للتفكري تبدو يف حل املشكلة وايـضاح الغمـوض فالوظيفة االو. نحو الهدف 

والتشويش واالجابة عن االسـئلة امللحـة ويحـدث التوقـف عـن التفكـري حـال 
االنتهاء من حل املشكلة ولن يستأنف اال اذا ظهـرت مـشكلة جديـدة ومهمـة 
التفكري التأميل تحويل هذا املوقف اىل موقف واضح محكم منسجم ومـستقر 

   ) . 2004حسن ، ( 
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  الفصل األول
  التفكري وأشكاله
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  :التفكري واشكاله 
   

يعدالتفكري اهم ما مييز االنسان عن غريه من الكائنات الحية االخرى لذا فقـد 
" حظي بالكثري من االهتامم وتعددت دراساته وتنوعت تعريفاتـه فقـد عرفـه 

ّبانه استكشاف مرتو او متبرص للخربة من اجل الوصـول اىل هـدف "  بونو دي
وقد يكون هذا الهدف فهم او اتخاذ القرار او التخطيط او حـل املـشكالت او 

بانـه اكـرث النـشاطات املعرفيـة تعقيـدا " نـشوايت "  الحكم عىل الـيشء واشـار
 واسـتخدامها وتقدما وينجم عن قدرة الكائن عىل معالجـة الرمـوز واملفـاهيم

بطرق متنوعة متكنه من حل املـشكالت التـي يواجههـا يف االوضـاع التعليميـة 
بانــه فعاليــة عقليــة او رمزيــة او " الــوقفي "  والحياتيــة املختلفــة كــام اشــار 

ّتصورية تستخدم الذاكرة واالدراك وتتوسط املنبه واالستجابة لتجعـل الـسلوك 
  .معقوال

  
  :ومن اهم اشكال التفكري 

وهو التفكري الذي ميارسه الفرد عنـد محاولـة بيـان : كري املنطقيالتف-1
االســباب والعلــل التــي تكمــن وراء االشــياء ومحاولــة معرفــة نتــائج 
االعامل كام يشري اىل الحصول عىل أدلة تؤيد او تثبت وجهـة النظـر 

  . او تنفيها 
وهو عملية استدالل عقيل تستهدف التوصـل اىل : التفكري االستقرايئ -2

نتاجات او تعميامت تتجاوز حدود االدلة املتوافرة او املعلومـات است
  .التي تقدمها املشاهدات املسبقة 
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ــستهدف : التفكــري االســتنباطي -3 ــة اســتدالل منطقــي ، ت وهــو عملي
التوصــل الســتنتاج مــا او معرفــة جديــدة بــاالعتامد عــىل فــروض او 

  . مقدمات موضوعة سلفا 
يـة تهـدف اىل اسـتنباط النتـائج وهو عملية ذهن: التفكري التجريدي -4

واستخالص املعاين املجـردة لالشـياء والعالقـات عـن طريـق التفكـري 
االفرتايض من خـالل الرمـوز والتعـاميم واملفـاهيم الكليـة بـدال مـن 

  اعتامد البينات والوقائع العينية الحسية  
وهو التفكري الـذي يـصل فيـه الفـرد اىل الحـل : التفكري االستبصاري -5

 انه يتطلب النظر اىل املسألة وادراك العنارص املتضمنه فيهـا فجأة اذ
ووصفها عىل صورة سياق ميكن ادراكه بـصورة كليـة وادراك العالقـة 

  . بني العنارص املجتمعة 
وهو تفكري تأميل محكوم بقواعـد املنطـق والتحليـل : التفكري الناقد -6

سري وهو نتاج ملظـاهر معرفيـة متعـددة كمعرفـة االفرتاضـات والتفـ
ــة  ــة تقوميي وتقــويم املناقــشات واالســتنباط واالســتنتاج وهــو عملي
تستخدم قواعد االستدالل املنطقي يف التعامل مـع املتغـريات ويعـد 

  . عملية عقلية مركبة 
وهو قدرة الفرد عىل انتـاج حلـول وافكـار تتميـز : التفكري االبداعي -7

لبعيـدة وذلـك بأكرث قدر من الطالقة واملرونة واالصالة وبالتداعيات ا
  . استجابة ملوقف او مشكلة ما 
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وهــو الـسلوك املتـضمن للتفكــري الحـذر والنــشط : التفكـري التـأميل -8
واملــستمر يف ايــة مامرســة او اعتقــاد يف ضــوء االســس التــي تدعمــه 
ــه ويتــضمن طريقــة ملواجهــة املــشكالت  ــي تــصدر عن ــائج الت والنت

 . واالستجابة لها 
  

  التفكري التأميل
 سبحانه وتعـاىل جميـع عبـاده عـىل التفكـر والتـدبر يف آيـات هالـلـلقد حث 

وقـال " أفال يتدبرون القرآن أم عىل قلوب اقفالها " ّالقرآن فقال وعز من قائل 
  " . ّكتاب أنزلناه اليك ليدبروا آياته وليتذكر اولو األلباب " تعاىل 

حقيقـة يف  عىل استعامل العقل والتفكر من أجل الوصول اىل الالـلـهّكام حث 
اكرث من موضع فهناك العديد من اآليات التي تحث عىل استعامل العقل مثـل 

وتبـدو الـدعوة واضـحة اىل " أفال يتفكـرون ، أفـال يتـدبرون ، قـوم يعقلـون " 
التفكر يف ذات االنسان وجسمه وماهية خلقه والتفكر يف الطبيعـة والنظـر يف 

حكـم نظامـه ومعرفـة سـننه الظواهر الكونية املختلفة وتأمل بديع صـنعه وم
  . وقوانينه 

وقد كان العديد من االنبياء يستعملون منهجية التفكري من خـالل الـتمعن يف 
الكون والتدبر فيه من اجل الوصـول اىل حقيقـة واحـدة وهـي صـانع الكـون 

  . والقوة الخارقة وراء هذا الكون العجيب 
  

ديـد مـن كبـار املـربني يف والتفكري التأميل مصطلح قديم استحوذ عىل اهتامم الع
اال ان " بينيـه وجـيمس وديـوي " كتاباتهم يف مجـال علـم الـنفس الرتبـوي مثـل 

البحث يف هذا املوضوع قد اختفى من الدراسات خالل ازدهار املدرسة السلوكية 
  اىل ان بدأ شون بالكتابة يف موضوع التفكري التأميل ودوره يف اعداد املعلمني اثنـاء
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م انتبـه املهتمـون بـالتفكري التحلـييل والنقـدي اىل اسـتخدام  الخدمة وقبلها ث
  . مصطلح التأمل يف تقارير دراستهم البحثية وخاصة ما يتصل بالتعليم الصفي 

  
ويبدو ان التحول الرسيع نحو االهتامم بدراسة التفكري التأميل قد جاء نتيجـة 

ريج مـن خـالل اقتناع العديد من الباحثني بـان الخـربة التعليميـة تبنـى بالتـد
املرور مبواقف تعليمية وان معرفة املعلـم املهنيـة تتـشكل يف جـزء منهـا مـن 
املؤسسات الرتبوية املسؤولة عن اعداده وعن تفاعلـه مـع نفـسه يف املواقـف 

رارات الخاصـة التعليمية والتي تقتيض منه التأمل يف مامرساته قبل اتخـاذ القـ
  . بشأن هذه املامرسات

 عندما عـرف جـون ديـوي 1933ري ملفهوم التأمل اىل عام ويعود االساس النظ
التأمل عىل انه النظر اىل املعتقدات بطريقة فعالة وثابتة ومتأنية او انه شـكل 

  . من اشكال املعرفة املفرتضة القامئة عىل ارضية داعمة لها ونتائج متوقعة 
  

اسـاته وتعد أعامل ديوي اساس املعرفة حول التفكري التأميل حيـث اشـارت در
اىل ان التفكري التأميل يجب ان يحقق هدف التعلم ليصبح تعلام افـضل اذ ان 

وقـد ركـز ديـوي . التفكري التأميل يدفع الفرد نحو التعلم بشكل اكـرث حامسـا 
عىل ان التفكري التأميل يحدث عندما يواجه الطالب حاالت صعبة ويفكر فيها 

  . بشكل مبارش 
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ليات التفكري التأملية ويتضمن عمليات تفكري ويتطلب هذا التفكري استخدام آ
نشطة حيث يقوم الشخص املتأمل بطرح كافة القضايا بشكل صحيح ليك يـتم 

وقد تعددت تعريفات التفكري التأميل وتطورت بتطور العنارص التـي . نقاشها 
يتــضمنها فقــد عرفــه شــون بانــه تطــور الــوعي الحــديس للفــرد عــن معرفتــه 

 اثناء القيام بالعمل كام انه استقصاء ذهنـي نـشط وواع املفاهيمية واالجرائية
ومتأن للفرد حول معتقداته وخرباته ومعرفتـه املفاهيميـة االجرائيـة يف ضـوء 

  .الواقع الذي يعمل فيه ليك ميكنه من حل املشكالت العملية والعلمية
  

ويرى ديوي أن التأمـل يتـضمن االعتبـار الحـذر والـدقيق والنـشط لكـل امـر 
 املعرفة عىل اساس انها تدعم الفرد وتنعكس عىل سلوكياته فوظيفة يساعد يف

التفكري التأميل تحويل موقف محفوف بالغموض وااللتبـاس والـرصاع والقلـق 
  . اىل موقف واضح مستقر متناغم 

ويرى كيمس ان عملية التأمل هي اداء نـشط متـأن ايجـايب تتـضمن مراجعـة 
  . اهيم النظرية والتعلم السابق الخربات وتقوميها باالستناد اىل املف

  
ويعد التفكري التأميل الذايت احـد القـدرات فـوق الذهنيـة التـي تحـدث عنـد 
وجود خلل بني املعتقدات واملامرسات ، مـام يـؤدي اىل تفكـري داخـيل عميـق 
لدى الشخص من خالل توجيه االسئلة للذات يتم ترجمتها فيام بعد اىل اسئلة 

جــابر (تــزان بـني اعتقــادات الــشخص ومامرســاته علنيـة بهــدف الوصــول اىل ا
   ) . 2000وشامسنة ،
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  : التفكري التأميل بانه  ) 2000جرفث وفريدن ( ويعرف 
الدراسة املستمرة للنظريات واالفكار واالفرتاضات التي تكون مرتسخة يف ذهن 

  . الشخص بحيث تسهم يف تعزيز آرائه 
فكـري حـل املـشكالت او التفكـري ويستخدم التفكري التأميل احيانا تحت اسم ت

املنظم وهو تفكـري موجـه يـتم فيـه توجيـه العمليـات التفكرييـة اىل اهـداف 
محددة ويعتمد عىل عمليتـني اساسـيتني هـام االسـتنباط واالسـتقراء يك يـصل 

  . الفرد اىل حل املشكلة 
  

  : هناك اربع صعوبات مرتبطة بنقص تعريف التفكري التأميل كام يرى روجرز 
  

غري الواضح كيفية اخـتالف التفكـري التـأميل عـن انـواع التفكـري من -1
 . االخرى 

ء الذي نـسعى وراءه الغموض يف تقييم املهارة املعرفية فام هو اليش-2
 ؟ كدليل للتأمل

من الصعوبة الحديث عـن التفكـري التـأميل دون صـورة واضـحة ملـا -3
 . ليبدو عليه التأم

 احساس واضح مبا يقصد من الصعب البحث يف التفكري التأميل دون-4
 . بالتأمل 
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 مفهـوم 1909املنـشور عـام " كيـف تفكـر " لقد وضح جون ديـوي يف كتابـه 
التفكري التأميل وكتب ان التفكري التـأميل يؤكـد عـىل نتـائج االفكـار ويتـضمن 
عمال طبيعيا مستقبليا ذلك انه ليس مجرد تدريب للمتعة الفكريـة والتالعـب 

ساليب السؤال املنظم والعقيل يصبح الشخص التأميل النظري وانه باستخدام ا
قادرا عىل مواجهة كثري من املعيقات الشخصية والوظيفية وحلها ليكـون قـوة 

  . محفزة يف بيئته ويف تعزيزه ومحافظته عىل دميومة عادات التفكري التأميل 
ــاح الــذهني واالخــالص  وقــد دافــع ديــوي عــن رعايــة ثــالث مواقــف ،االنفت

 الفكرية ويتضمن االنفتاح الذهني احرتاما فكريـا ورغبـة بـالتفكري واملسؤولية
كام ان صفتي االنفتاح الـذهني واالخـالص . دون تعب مع احساس باالخالص 

  ) 1997نورتون ( تكونان خطريتني اذا مل يصاحبهام املسؤولية الفكرية 
ــأميل  ــري الت ــريف ان التفك ــل املع ــات التأم ــرى نظري ــة " وت ــا وراء املعرف  او "م

استعراض الذات ويشري استعراض الذات اىل الرقابة الذاتيـة ملامرسـة الـشخص 
او ما يعرف بالتفكري بالفعل وتنظر هذه الدراسات اىل التعلم التأميل عىل انـه 
عملية احياء جديدة للتعلم وما يرتتب عليه مـن مامرسـات وحـسب مـا يـراه 

 العـادات والتقاليـد ديوي فان العمل الروتيني محكوم بعوامل متعـددة مثـل
اما التعلم التأميل فيتضمن اضافة لذلك رغبـة جامحـة يف املـشاركة . والسلطة 

ــوعي  ــدقيق وال ــل ال ــة والتحلي ــع باملرون ــا والتمت ــذات وتطويره ــرتام ال يف اح
االجتامعي ولهذا فان التعلم التأميل يعد اآلليـة التـي تـصبح معـارف الطالـب 

تعديل معارفه اته السابقة مام ميكنه من من خاللها مرتابطة ومتداخلة مع خرب
  . وخرباته حسب الحاجة

وانـه " التفكـر " ويرى الباحث ان التفكري التأميل احد اشكال التفكري العميـق 
  استقــصاء ذهنــي نــشط ومتــأن ومــستمر وحــذر العتقــادات الفــرد وافكــاره 
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وافرتاضــاته ومامرســاته ميكنــه مــن معالجــة املــشكالت عــن طريــق مراجعتــه 
اته السابقة والتفكري التأميل يتضمن ثالث مهارات اساسـية هـي االنفتـاح لخرب

  . الذهني والتوجيه الذايت واملسؤلية الفكرية 
  مستويات التفكري التأميل 

بعــض الدراســات ذات العالقــة تطرقــت اىل تحديــد مراحــل ومــستويات هــذا 
  .الشكل من التفكري بثالثة او اربعة او سبعة مستويات 

   : تصنيفا للتفكري التأميل اشتمل عىل ثالثة مستويات" فان مانني " وقد وضع 
  

ويتعلـق بالـسرتاتيجيات املحـددة التـي تـستخدم : املستوى التقنـي -1
للوصول اىل اهداف ثابتة حيث يهدف اىل تحقيق اهداف التعلم اىل 
جانب قضايا االدارة الصفية فاملستوى التقني يهتم بفاعلية الوسـائل 

 . يق غايات مقصودة غري قابلة للنقد او التعديل وكفايتها لتحق
ويتضمن العالقة بـني النظريـة والتطبيـق وتقيـيم : املستوى العميل -2

النتائج والتضمينات الرتبوية فاملستوى العميل يهـتم بفحـص شـامل 
غري مقترص عىل الوسائل بل يهتم باالهداف واالفرتاضات التي تستند 

  . ملنتجات الحقيقية اليها هذه االهداف كام يهتم با
ويتضمن التفكري مليـا يف االهتاممـات االجتامعيـة : املستوى النقدي -3

واالخالقية وصلتها بالتضمني والتخطيط حيث يتم الربط بني الـتعلم 
والعامل الخارجي ، فاملستوى الناقـد يـشتمل عـىل املـستويني التقنـي 

  . ر االحكام والعميل كام انه يراعي املعايري االخالقية ويهتم باصدا
  : النجر ورفقاه التفكري التأميل باملستويات السبع اآلتية –وحدد سباركس 
  .  االفتقار اىل اللغة الوصفية –املستوى االول 
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 الوصف البسيط الذي يستطيع تقدميه شخص من عامـة –املستوى الثاين 
  . الناس 

  . ائع  استخدام العبارات املالمئة لالحداث او الوق–املستوى الثالث 
 اســتخدام التوضــيح او التفــسري مــع وجــود التفــضيل –املــستوى الرابــع 

  . الشخيص او التقليد 
 استخدام التوضيح او التفسري مـع وجـود النظريـة او –املستوى الخامس 

  . املبدأ
 استخدام التوضيح او التفسري مـع وجـود النظريـة او –املستوى السادس 

  . السياق او النص املبدأ اضافة اىل االهتامم بعوامل 
 استخدام التوضيح او التفـسري مـع االهـتامم بالقـضايا –املستوى السابع 

  . السياسية واالخالقية واملعنوية 
كام وضع كمرب ورفقاه تصنيفا للتفكـري التـأميل اشـتمل عـىل مـستويات 

  : هي
وهـو ذلـك العمـل الـذي تـم تعلمـه ) : الـروتني ( العمل االعتيادي -1

 .الستخدام املتكرر يصبح نشاطا يؤدي تلقائيا سابقا ومن خالل ا
ويطلـق عليـه ميزيـرو اسـم العمـل التفكـريي ) :االستيعاب ( الفهم -2

حيث يستفيد الطالب من املعرفة املوجودة دون محاولة تقييم تلك 
املعرفة ويبقى التعليم ضـمن الـربامج ذات املعنـى املوجـود مـسبقا 

 . تحت العمل التفكريي والكثري من التعليم يف الجامعات يندرج 
يعترب ديوي ان التأمل اصل التفكـري التـأميل كـسمة للـتعلم : التأمل -3

والتعليم وميكن تعريفه بانه التفكري النشط والثابـت والحـذر يف أي 
اعتقاد او صيغة مفرتضة من املعرفـة يف ضـوء االسـس التـي تدعمـه 

 . والنتيجة االخرى التي يذهب اليها 



22

يستخدم ميزيرو مصطلح التأمل املنطقـي ) : عميق ال( التأمل الناقد -4
ويتضمن التأمل املنطقي ان يدرك املتعلم ملاذا يفكر ويشعر ويعمل 

والتأمل املنطقـي يتطلـب مراجعـة جـادة . بالطريقة التي يعمل بها 
 . لالفرتاضات السابقة من الوعي والالوعي السابق للتعلم ونتائجه 

  
  : معايري ديوي للتأمل 

  : كعملية صياغة للمعنى التأمل -1
يرى ديوي ان الغرض من التعلم هو النمو العـاطفي واالخالقـي والعقـيل 
للفرد وبالتايل نشوء مجتمع دميقراطي والـذي ميكـن قيـاس اهميتـه مـن 

  : خالل 
  . املدى الذي تشرتك فيه مصالح الجامعة بني جميع افرادها -1
 . االخرى الحرية التي تتفاعل فيها املجموعة مع املجموعات -2
  . توفري املجال للمشاركة من اجل خري افرادها عىل اسس متساوية -3

ومن خالل  ذلك يصبح املجتمع دميقراطيا ويحتاج نوعا من التعليم مبـنح 
الفــرد اهتاممــا شخــصيا يف العالقــات االجتامعيــة والعــادات التــي تــؤمن 

  .بالتغريات االجتامعية دون احداث فوىض 
هي وسيلة هذه االسـتمرارية االجتامعيـة مـن اجـل ويرى ديوي ان الرتبية 

الحياة ويعزى التقدم العلمي والتكنولوجي اىل االستمرارية التي تعني شـيئا 
قريبا مام قصده بياجيه بالبناء املعريف عنـد اسـتيعاب كـل تجربـة جديـدة 
بناء عىل التجارب الـسابقة فـام تعلمـه الفـرد بطريقـة املعرفـة واملهـارة يف 

يصبح اداة للفهم والتفاعل بفاعليـة مـع املواقـف التـي تليـه موقف واحد 
فالتعلم دون التفاعـل يكـون سـلبيا وعقـيام ولـن يغـري املـتعلم عـىل نحـو 

  . جوهري ودون االستمرارية فان التعلم سيكون عشوائيا وغري مرتابط 
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ان دور التأمل هو تشكيل املعنى هو تـشكيل املعنـى مـن اجـل صـياغة 
ارية بني عنارص التجربة وبـني تلـك التجربـة والتجـارب العالقات واالستمر

االخرى وبني تلك التجارب واملعرفة التي يحملها الفرد وبني تلـك املعرفـة 
فاملعلم التـأميل . واملعرفة التي تصدر عن املفكرين وليس عن الفرد ذاته 

ال يبحث عن الحلول فقط وال يقـوم باالشـياء يوميـا دون ادراك للمـصدر 
افعاله بل يسعى وراء املعنى ويخلق من وراء ذلك نظرية ميارسها ولتأثري 

  . وطريقة تقدم السبل لتقدم الطالب وتقدم املعلم 
  

  : التأمل كطريقة دقيقة للتفكري 
 مـصطلحا متخصـصا مختلفـا لوصـف عمليـة التأمـل 180يستخدم ديوي نحو 

ا بالـيشء ويعرف ديوي التأمل بانه طريقة محددة للتفكري وال ميكـن مـساواته
  . الذي يأيت مبحض الصدفة 

ويحدد ديـوي سـت مراحـل للتأمـل وهـي تعكـس االسـلوب العلمـي وهـذه 
  : املراحل هي 

  . التجربة -1
  . التفسري العفوي للتجربة -2

يف املراحل االوىل من التفكري التأميل يكون التفسري ال اراديا فبمجرد االحـساس 
 عـىل التجـارب الـسابقة وتكـون باملشكلة تظهر التفـسريات واالقرتاحـات بنـاء

مقبولة رغم انها ليـست بالـرضورة ان تكـون نتـائج مهمـة فقـد يأخـذ الفـرد 
االجابة االوىل او الحل الذي يتأثر به بسبب عدم استخدامه للعقل وترسعه يف 
التفسري العفوي بيـنام بامكانـه ان يفكـر بـشكل تـأميل عنـدما يكـون منفـتح 

  . لتوتر الذهن ولديه االستعداد لتحمل ا
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  . تحديد املشكلة -3
تعد صياغة املشكلة نصف العمـل ويبـدو يف املرحلـة احـساس باالنجـاز النهـا 

  . تحوي عمال منظام يضع الفرد به اسسا للتفكري 
  ) تشكيل تفسريات ممكنه ( وضع الفرضيات -4

ــواء  ــة س ــة الثاني ــي وردت يف املرحل ــرد لالفرتاضــات الت ــود الف ــث يع حي
  .  بشكل اكرث او برفضها كونها غري مالمئة بتنقيحها لتصبح مقبولة

  . اختبار الفرضيات -5
  . التجريب -6

  : التأمل يف املجتمع 
ينبغي الخروج من التجربة والنظر اليها كام ينظـر اليهـا االخـرون والتفكـري يف 
نقاط التواصل التي تربطها بحياة االخرين فمن خالل عمليـة املـشاركة يتـسع 

  . مجال تجارب الفرد 
  : فوائد التأمل التعاوين ومن 

 .تثبيت قيمة تجربة الفرد -
 . رؤية االشياء بشكل جديد -
 . تقديم الدعم للمشاركة يف عملية التحقق -

ان اشرتاك الفرد مع املجموعة يشعره باملسؤولية تجاه االخرين ومن هنا يـرى 
ديوي ان املعلمني والطالب بحاجة اىل الـدعم مـن املجتمـع واىل القـدرة عـىل 

  . عمل باستقاللية يف العامل الواسع ال
  : التأمل كمجموعة من االتجاهات 

يعتقـد ديـوي ان االتجاهـات التـي يحملهـا الفـرد نحـو التأمـل ميكـن ان تفـتح 
  الطريق للتعلم او تغلق الطريق امامه ، فادراك املواقف والعواطـف والرغبـة يف
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د وذلـك مـن  استخدامها من اجل املصلحة يعد جزءا مـن عمـل املفكـر الجيـ
خالل اتجاهات اربع تشكل االجـزاء الـرضورية ملـا يـسميه ديـوي باالسـتعداد 
للمشاركة يف التأمل وهذه االتجاهات هي الخالص وتوجيه التفكـري واالنفتـاح 

  . الذهني واملسؤولية الفكرية 
  : العمل التأميل والعمل الروتيني 

مـل االنـساين التـأميل وضع ديوي يف بداية القرن العرشين فرقـا هامـا بـني الع
والعمل الروتيني والكثري مام ذكره ديوي حول هذا االمر تـم توجيهـه تحديـدا 

ويالحــظ عنــد . للطلبــة يف مرحلــة اعــدادهم ليــصبحوا معلمــني يف املــستقبل 
املقارنة بني العمل الروتيني والعمـل التـأميل وجـود منـوذجني متناقـضني مـن 

يس للمامرسـة العاديـة والنمـوذج التـأميل املامرسة الرتبوية هام النموذج القيا
للمامرسة النقدية فريى النموذج القيايس للمامرسة العادية ان الرتبية هي نقل 

بيــنام النمــوذج التــأميل . املعرفــة مــن الــذين يعلمــون اىل الــذين ال يعلمــون 
للمامرسة النقدية ان الرتبيـة هـي نتـاج االسـهام يف مجتمـع موجـه مـن قبـل 

  . من بني اهدافه تحقيق الفهم واملحاكمة العقلية السليمة املعلم والذي 
ويرى النموذج القيايس للمامرسة العاديـة ان املعرفـة هـي معرفـة العـامل وان 
املعرفة عن العامل واضحة ال لبس فيها وال غموض بينام يرى النمـوذج التـأميل 

 لهـم ان للامرسة النقدية تحريض الطلبة عـىل التفكـري يف العـامل عنـدما يتبـني
  . معرفتهم عنه غامضة 

ويرى النمـوذج القيـايس للمامرسـة العاديـة ان للمعلـم دورا حازمـا يف العمليـة 
الرتبوية النه اذا كان املعلمون يعرفون عندها فقط يستطيع الطلبـة ان يتعلمـوا 
  ما يعرفه معلموهم ، بينام يرى النموذج التـأميل للمامرسـة النقديـة ان موقـف 
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ولـيس ) املستعد للتـسليم بالخطـأ إن وقـع ( عصمة عن الخطأ املعلم هو الال
  . موقف الحزم السلطوي 

ويرى النموذج القيايس للمامرسة العادية ان الطلبة يكتسبون املعرفة عن طريق 
اكتساب املعلومات فالعقل املثقف هو العقل املخـزن باملعلومـات بـشكل جيـد 

ة انـه يتوقـع مـن الطلبـة ان يكونـوا بينام يرى النموذج التأميل للمامرسة النقدي
   ) . 1998ليبامن ، ( مفكرين ومتأملني وان يغدوا اكرث عقالنية وحكمة 

  : أملية وكان ذلك عىل النحو التايلوقد ميز ميزيرو بني االفعال التأملية وغري الت
   :  االفعال غري التأملية-أوال 

من خالل االستخدام وهو الفعل الذي يتعلمه الفرد :  الفعل االعتيادي -1
املتكرر لنشاط ما بحيـث يـصبح القيـام بـه شـيئا روتينيـا او بأقـل جهـد 
ممكن من التفكري ومثال ذلك استخدام لوحة مفاتيح جهاز الحاسـوب او 

  . ركوب الدراجة الهوائية 
وهو الفعل الذي يتعامل مع املعرفة الحاليـة دون : الفعل التفكريي -2

  . ظم عمليات التعليم يف الجامعات محاولة تقييمها ومثال ذلك مع
وتختلف االفعال االعتيادية عن االفعال التفكرييـة يف ان االفعـال االعتياديـة ال 
تتطلب التفكري بالفعل اثناء ادائه فعند ركوب الطفل للدراجة الهوائية فانه ال 

ل اما املحرتفون باالعام. يفكر كثريا يف االجراءات الالزمة لتحريك هذه الدراجة 
اليومية فان معظم اعاملهم تصبح اعامال روتينية دون الحاجـة اىل الكثـري مـن 

  . التفكري النجازها 
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عــىل العكــس مــن الفعــل التفكــريي الــذي يهــتم : التأمــل البــاطني -3
باملعرفــة فــان التأمــل البــاطني يقــع ضــمن االنفعــاالت والعواطــف 

ة اال انـه ال واملشاعر مثل السعادة واالنزعاج وامللل والحب والكراهي
يفرس سبب ومربرات هذه املشاعر وكيـف ميكـن ان تتطـور لتـصبح 
تفكريا تأمليا ويبقـى التأمـل البـاطني عنـد مـستوى االعـرتاف بهـذه 

  . املشاعر وادراكها
  : الفعل التأميل 

عىل الرغم من املكانة املتميزة التي يحتلها التفكري التأميل وما كتب عنـه 
 انه ما زال يصعب تعريفه فـال يكـاد يوجـد لـه اال ان الدراسات تشري اىل

تعريف رسمي وهناك الكثري ممن كتبوا عنه مفرتضني ان القـراء يعرفـون 
تعريفــه وطبيعتــه اذ ان هــذا املــصطلح يــستخدم بكــرثة هــذه االيــام يف 

  . املجاالت الفلسفية وغريها 
ويعترب ديوي اول من ابتدع مفهـوم التأمـل كطريقـة او وجـه مـن اوجـه 

ان تكـون هنـاك " لم والتعليم حيث قال يف اثناء حديثه عـن التأمـل التع
نظرة ايجابيـة وثابتـه وحـذره تجـاه أي معتقـد او أي شـكل مـن اشـكال 
املعرفة يف ضوء االرضية التي تـدعم هـذا املعتقـد او املعرفـة او النتيجـة 

وقد فرس ميزيرو تعريف ديـوي للتأمـل عـىل انـه " الالحقة املرتتبة عليها 
  .  اختيار الصدق يعني

ويعرف باود و وولكر التعلم التأميل بانه عملية تفحص واستكـشاف داخـيل 
ملوضوع ما ، يخلق عند الطالب فهام معينا له عالقـة بالـذات ثـم يـؤدي اىل 
منظور وفهم جديد وهذا التعريف ينظر اىل الخربة عىل انها املحك الرئيـيس 

بــاره مــصطلحا عامــا بالنــسبة للتأمــل كــام ينظــر بــاود و ولكــر للتأمــل باعت
للنشاطات االنفعالية والفكرية التي يسهم بها االفـراد مـن اجـل استكـشاف 
  الخــربات التــي تجعلهــم يتوصــلون اىل فهــم جديــد امــا ميزيــرو فقــد 
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عرف التأمل بانه يتضمن نقـد الفرضـيات املتعلقـة مبحتـوى مـسألة حـل 
شكلة تختلف عن املشكالت وان نقد الفرضيات املتعلقة بطريقة عرض امل

  . حل املشكلة 
  

  : وقد ميزيرو التفكري التأميل اىل ثالثة محاور هي 
لقد عرف ميزيرو التفكري بـاملحتوى بانـه التفكـري : التفكري باملحتوى -1

مبا نواجه وما نفكر وما نترصف عىل اساسه وعىل الرغم مـن ان كـال 
توى اال ان من التفكري باملحتوى والتفكري بالعملية متساويان يف املـس

كال منهام يتميز بطريقته يف التفكري فالتفكري باملحتوى يهتم بالسؤال 
بيـنام يهـتم التفكـري بالعمليـة بالـسؤال ) مـاذا ؟ (الذي يبدأ بكلمة 
  ) . كيف؟ ( الذي يبدأ بكلمة 

يهتم التفكـري بالعمليـة بـشكل اكـرب بالطريقـة او : التفكري بالعملية -2
اسـة الكيفيـة التـي يقـوم بهـا الفـرد االسلوب الذي نفكـر بـه أي در

بواجباته من حيث ادلرتها والتفكري بها والشعور بها وتنفيذها ومـن 
  . ثم تقييم مستوى االداء يف تنفيذها 

ــري االويل - 3 ــه : التفك ــىل أن ــري األويل ع ــاحثون اىل التفك ــر الب ينظ
املستوى االعىل من التفكري التأميل حيث ميكن مـن خاللـه نقـل 

 الذي يدور يف الذهن ،كـام انـه يفـتح املجـال امـام املعنى العام
احتاملية نقل وجهات النظر املختلفة وينظر ميزيـرو اىل التفكـري 
االويل عىل انه يجعلنا ندرك ملاذا ندرك االشياء ونفكر بها ونشعر 
ــر  ــة نظ ــل وجه ــيك ننق ــة ، ول ــة الحالي ــذها بالطريق ــا وننف   به

د مـن التـرصفات معينة فإنه من الرضوري ان نعرف بـأن العديـ
  محكومة مبجموعة مـن االعتقـادات والقـيم التـي تكتـسب مـن
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 البيئة املحيطة فالتفكري االويل يتطلب اجـراء مراجعـة جـادة لهـذه 
االعتقادات والقيم التي تحكم االفعال قبل البدء بعملية التعلم ومـا 
ــار  ــري االفك ــة تغي ــصعب للغاي ــن ال ــائج ، وم ــن نت ــا م ــب عليه يرتت

ًتأصلة ، ألنها اصبحت جزءا مـن الـذات دون الـشعور واالفرتاضات امل
بانها مجرد افرتاضات او حتى انها موجودة ويقول ميزيرو يف حديثـه 

ال بـد ان تتـضمن العمليـة "عن صعوبة نقل هذه االفكار وتغيريهـا 
مرحلة مهمة بحيث يعاد تعريف املشكلة ومـن ثـم يعـاد توجيههـا 

 .مرة اخرى 
  

  اهمية التفكري التأميل 
لقد اشار جون ديوي اىل رضورة التـدريب عـىل املبـادئ املهمـة لتقنيـات 
التفكري التأميل ، فالتأمل يتضمن السلوك املميـز لالمـور املحيطـة بـشكل 
دقيق فهو يعني القدرة عىل التعامل مع املحيط ومجابهة كافة املشكالت 

ض باتباع الكثري من األساليب الحديثة ، اال ان هناك صعوبات جمـة تعـرت
الطريق من حيـث تحديـد النـشاطات والتطبيقـات التـي تـضمن تعزيـز 
الخربات والقدرات يف الفكر التأميل بشكل مبارش ، فقد أشار الباحثون اىل 
قضية االنتباه اىل الوسط الذي تجري فيه العمليـة التأمليـة حيـث يعمـل 

  .الفرد عىل تعزيز املهارات امليتافيزيقية لديه
ورة مامرسة التفكري التأميل إذ يرى انـه كلـام كـان واكد جون ديوي عىل رض

املعلم يفكر بطريقة تاملية اكرث كانت نوعية تدريسه افضل كام اشار سينس 
وامبري وونزالف اىل ان التعلم هو عملية حـل مـشكلة ، وأن التعلـيم التـأميل 
يقع يف صميم حل املشكالت واضافا انه ومنذ الثامنينات مـن القـرن املـايض 

   عمليـة التوجيـه واالرشـاد للمعلمـني تركـز اكـرث فـأكرث عـىل تـشجيعاخذت
  



30

 الطلبة عىل مامرسة التفكري التـأميل اثنـاء عمليـة الـتعلم وان علـيهم ان 
يتدربوا عىل كيفية التفكري التـاميل مبـا يتعلمـون وكيفيـة تعلمهـم وملـاذا 
يتعلمون بهذه الطريقة وعىل الطالب ان يكون مامرسـا لهـذا النـوع مـن 

تفكري يف مرحلة اعداده االكـادميي حتـى يـستطيع الـربط بـني النظريـة ال
وتايت اهمية التأميل من خالل ادراك الفوائـد التـي تنـتج عـن . والتطبيق

  :هذا االسلوب وهي
مساعدة الطلبة عىل استكشاف آليات تعليمية جديـدة وتقيـيم -1

  .الجهود املناسبة 
  .مساعدة الطلبة عىل التفكري العميق -2
راء الطلبـة مـن خـالل مـساعدتهم يف حـل املـشكالت ، تعزيز آ-3

وتحليل األمور بـشكل دقيـق ، والتأمـل بأفكـار متعـددة حـول 
 .املوضوع ، اضافة اىل تنمية الناحية النفسية لدى الفرد

ويرى باوير ان التفكري التاميل يعـد ذا اهميـة ، حيـث يـتم اسـتخدامه كـأداة 
 تساعد يف اطالة عمليـة الـتعلم لـدى مناسبة يف تنفيذ الكثري من املهامت التي

الطالب بحيـث يـصبح هـذا االسـلوب جـزءا ال يتجـزأ مـن العمليـة التعلميـة 
  .التعليمية ، لذلك ينبغي عىل الطلبة ان يتدربوا عىل مهارات التفكري التأميل 

وقد أشـار زيكـرن وليـستون اىل ان الطلبـة غـري التـأمليني قـد يتبعـوا اسـاليب 
كام أشـار باترسـون . كالت بدال من اتباع اساليب متطورة تقليدية يف حل املش

  .اىل ان مامرسة التفكري قد يساعد يف تطوير القدرات مستقبال 
 امايـا واملـشار اليهـا يف –واشارت نتائج الدراسة التـي قـام بهـا ديكـر ومونـدا 
  :شارب اىل ان الفوائد املرتبطة بالعملية التاملية هي 

  .دريس تعمل عىل تطوير البيئة الدراسية تزويد املعلمني بآليات ت
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 التـدريس وتطويـع متكني املعلم من تبني بعـض اآلليـات للتنويـع يف اسـاليب
  .املنهاج الدرايس

املساعدة يف مواجهة الكثري من الصعوبات املرتبطـة بالتـدريس بتـوفري الكثـري 
  .من الحلول االيجابية 

 حـني ظهـرت العديـد مـن لقد ظهـرت الـدعوة اىل اسـتخدام التفكـري التـاميل
املقاالت التي تدعو لذلك عن طريق استخدام اسلوب الكتابة يف تعزيز التفكري 
التـاميل وقـد بـني شـون ان الطالـب يــتعلم مـن خـالل الحيـاة والتعامـل مــع 
مشكالتها اليومية وبذلك فإن العملية التاملية تربط بني النظريـات الشخـصية 

 ، بحيـث تعـزز الـوعي لتطـوير الناحيـة وبني التجارب الصحيحة حول التعليم
التعليمية واملهنية فسلوك التامل يسمح للفـرد بـالربط بـني عـدد مـن االمـور 
بحيث يتعامل مع االوضاع التـي تبـدو مـشكلة ، وذلـك بـالربط بـني املعرفـة 
النظرية والتعليم والخربات الشخصية بشكل مبـارش ، وكـام يقـول شـون فـان 

  .ل مبارشالحلول ال تكون جاهزه بشك
اىل اهميـة التفكـري ) 2004ابـو عـزام ،(واشارت دراسة منـيس املـشار اليهـا يف 

التــاميل يف تنميــة التفكــري االبــداعي ، وان هنــاك ارتباطــا موجبــا بــني االصــالة 
  .واملرونة من جهة وامليل اىل التفكري التاميل من جهة اخرى 

نميـة االبـداع بحيـث ويشري كيش وشيحان اىل ان التفكـري التـاميل يـؤدي اىل ت
يصبح الطالب فاعال قويا ويستطيع الربط بني ما يقرا ومـا يعـرف ومـا يـشعر 
حتى يصبح التامل اسلوبا تعليميا ، فالتأمل يعمل عىل تنمية وتطوير الناحيـة 

   : ، حيث يرى ديوي ان هدف التعلم يتمثل يف املخرجات التاليةالتعليمية 
  .قه ان يكون لدى الطالب هدف يريد تحقي-1
  .ان يعمل الطالب عىل ربط التعلم مع التجارب الواقعية -2
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 .ان يعمل الطالب عىل تفعيل كافة االمور من خالل التعلم -3
وبذلك يصبح التعلم مسهال لكل هذه االهداف ، فـالتفكري التـأميل ينـتج عنـه 
اشياء ملموسة تعمل عىل تطوير حياة الفرد ، ويعمـل التفكـري التـأميل كـذلك 

لذا فقـد انتـرش االهـتامم بـالتفكري .  نقلة نوعية يف عملية التعلم عىل احداث
التأميل يف كثري من املؤسسات الرتبوية من حيث تاهيل الطلبة اثناء دراسـتهم 

  .الجامعية لتجنب االعتامد عىل الطريقة التقليدية يف التدريس 
 الـذايت وتظهر الدراسات املتعددة حول التعلم التأميل اهمية التأمل والتقيـيم

كام تظهر عملية تحليل املشكالت ان الطلبة الذين سيامرسـون مهنـة التعلـيم 
مــستقبال كغــريهم مــن اصــحاب املهــن يجــب ان يكونــوا قــادرين عــىل ادارة 
مشكالتهم اليومية وحلها ، ويرى شون ان املـشكالت التـي يواجههـا الـشخص 

مرتـب ، بـل عىل ارض الواقع ال تقدم نفسها لصاحبها بشكل واضـح وجميـل و
تقدم نفـسها عـىل انهـا مواقـف فوضـوية مـشوشة ، وعـىل الطلبـة ان يحلـوا 
مشكالتهم العملية عن طريق التجارب والخربات الذهنية والتعامل مع عنارص 
البيئة املحيطة بإيجاد الفرضيات البديلة وتجريبهـا واختبارهـا ذهنيـا للتوصـل 

 هذا النمط من التفكري اىل حل يقود اىل تحقيق الهدف ، وقد اطلق شون عىل
وهو يتطلب من الطالب ان يعرف الفعل ومـن ثـم يـضعه " املعرفة والفعل "

  .موضع التنفيذ
  قابلية التفكري التأميل للتدريب

يرى كليفت وهوسـتون وبوجـاج انـه ال يوجـد اجـامع حـول تطـوير اسـاليب 
 املزيد مـن التفكري التأميل اذ امنفهوم التفكري التأميل مفهزم معقد ويحتاج اىل

النقاش والدراسة كام انه ال يوجد اجامع حول وضوح مفهـوم التفكـري التـأميل 
  . او الطرق املعتمدة يف تنمينه 
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ويرى روس ان جامعة فلوريدا كانت تعـاين مـن صـعوبات يف تحديـد طبيعـة 
التأمل وتحديد االسرتاتيجيات الالزمة لتنمية وتعزيزه لدى الطـالب اضـافة اىل 

ليب املطبقة وقد اقـرتح روس اسـرتاتيجية لتنميـة التفكـري التـأميل تقييم االسا
لدى الطالب وتعزيزه وهي اسـرتاتيجية كتابـة املقـاالت حيـث اعتـرب روس ان 
اسرتاتيجية كتابة املقاالت من ابرز اآلليات يف تنميـة وتطـوير التفكـري التـأميل 

جـارب تعمـل ويرى روس اهمية هذه االسرتاتيجية تأيت مـن ان الكتابـة تعـد ت
عىل تعريض الطالب اىل مهارات عقليـة اكـرث تطـورا كـام انهـا تعـد مـن ابـرز 

  . االساليب التي تعكس قدرات التفكري لدى الطالب وتظهرها 
وذكر روس ان هناك عددا من الجامعات تنظـر اىل التفكـري التـأميل عـىل انـه 

معلمـني هدف رئيس من اهداف برامجها التعليمية بتأهيل الطلبـة ليـصبحوا 
مامرســني للتفكــري التــأميل ومــن هــذه الجامعــات جامعــة هيوســنت وجامعــة 

  . فلوريدا وجامعة وسكانسن 
ويشري ونزالف اىل ان الدراسات واالبحاث قد فشلت يف ايجاد الطريقـة املـثىل 
ملساعدة الطلبة يك يـصبحوا معلمـني يفكـرون بطريقـة تأمليـة ويـضيف اننـا 

فكرين تأمليني لكننا مل نبني لهم اثناء دراستهم نطلب من املعلمني ان يكونوا م
الجامعية كيف يكونون كذلك وكيف يكونون قـادرين عـىل التفكـري باملـسائل 
التعليمية بطريقة عقالنية مسؤولة لذلك علينا ان نـزودهم بـالخربات الالزمـة 
التي تنمي عندهم روح االستفسار والتقييم والتفكري ومـن ثـم التكيـف معهـا 

  . ا حيث ان هناك امكانية لتدريس التأمل ومامرسته
ويرى ثورندايك رضورة خلق البيئة التعليمية املناسبة لتنميـة التفكـري التـأميل 

  . وتعزيزه 
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كام يرى وينزالف رضورة الرتكيز عىل التجـارب والخـربات التـي تعـزز التفكـري 
تعـم التأميل لدى الطالب وينبغي ان تكون هذه التجارب مبارشة وجامعية يك 

  . الفائدة بشكل اكرب فالتفاعل املبارش والحوار سوف يرثيان العملية التأملية 
اشارت دراسة جيلربت اىل ان القدرات التأملية تتأثر ايجابا مبدى التدريب عىل 
التفكــري التــأميل كــام اشــارت دراســة ويــست اىل وجــود اثــر ايجــايب للــربامج 

  . التدريبية يف تنمية التفكري التأميل 
  
  : نمية التفكري التأميل ت

غالبا ما يقال ان الطلبة يتعلمون رغام عن انف بعض املعلمـني وقـد يقـال ان 
. بعض املعلمني يدفعون بتفكري طلبتهم قدما رغم الظروف التي يعملون بهـا 

ويؤمن بعض املعلمني انه من املستحيل ان يرقوا بتفكـري طلبـتهم اال اذا متـت 
طاق واسع اوال اضافة اىل احالل الكثري مـن االدوات اعادة تنظيم املنهاج عىل ن

الدراسية وخطط الدراسة املرنه محل الكتب املقررة وجداول الدراسة الجامدة 
وقد يبدو ان هذا املوقف يتسم بدرجة كبرية من الحريـة للمعلمـني والطـالب 
ولكن غالبا ما يكتشف الطلبة ان قاعات الدرس االوسع وفرصها االكرب للحركـة 

 تحررهم اوتو ماتيكيـا مـن حـصار القيـود الفكريـة التـي اوجـدتها عـادات ال
  . التدريس القدمية لذا ينبغي اعادة بناء قيم املعلم لخلق جو تعليمي تأميل 

ان الخطوة االوىل للمبادرة بخلق جو تأميل تبدأ بتشجيع الطالب عـىل الكـالم 
ية التفكـري التـأميل مجرد تفوهه ويكون تشجيعه بسؤاله سؤاال آخر اذ ان تنم

  . بحاجة اىل خيال خصب ورغبة يف اللعب باالفكار 
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ويجب عىل املعلمني ان يعرفوا ان االجابة املبدئية التي يتلقونها من أي طالب 
ما هي اال نقطة البداية لعملية يبدي فيها كل من املعلم والطالـب اسـتعداده 

  . واملشاركة فيه لالشرتاك يف عملية التفاهم حتى يتم اكتساب الفهم 
ولقد تبنـت مجموعـة مـن البـاحثني بقيـادة نيومـان مجموعـة مـن مقـاييس 

 سته ابعاد رئيـسةالتقدير للدروس الباعثة عىل التفكري والتي تم اختصارها اىل 
   ) . 1995، سكراج( 

تناول عدد قليل من املوضوعات بـشكل يـسمح بالدراسـة العميقـة -1
ــة ــدال مــن التغطي ــز املــستمر ب ــري مــن والرتكي ــسطحية لعــدد كب  ال

  . املوضوعات 
الرتابط املنطقي حيث ان فهم املوضوعات املركبة واملعقدة يتطلـب -2

 . البحث املنظم والسعي نحو التطور املنطقي لالفكار وتكاملها 
منح الطالب وقتا كافيـا للتفكـري يف االجابـة عـىل االسـئلة املطروحـة -3

تـاج اىل فـرتات مـن فالتفكري يتطلـب وقتـا مناسـبا للتأمـل وهـو يح
 . الصمت لتأمل صحة االجوبة والردود البديلة 

توجيه اسئلة تتحدى تفكري الطالب وتتناسب مع قدرته واسـتعداده -4
بحيث تعمل عىل استخدام املعرفة السابقة يف سـبيل الحـصول عـىل 

 . معارف جديدة بدال من مجرد استدعاء املعرفة السابقة 
لتفكري بحيث يكون قـدوة يف مجـال توفري امنوذج يحتذى يف عملية ا-5

التفكري العميق واالهتامم بأفكار الطالب واسـتعامل اسـاليب بديلـة 
ملعالجة املشكالت اضـافة اىل عـرض خطـوات التفكـري عنـد معالجـة 

 . املشكالت بدال من عرض النتيجة فقط 
قيام الطلبة بتقديم الرشوح او االسباب واملربرات املؤيـدة مـن اجـل -6

  . اجاتهم تدعيم استنت
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  : من االساليب التي تعمل عىل تنمية التفكري التأميل 
يلقي كثري من املعلمني االسئلة عـىل طلبـتهم : حسن صياغة االسئلة -1

بطريقة تدل عىل انهم مل يسألوا انفسهم عن الغـرض الـذي دفعهـم 
اىل ذلــك فينبغــي حــسن الــصياغة لالســئلة بكــل عنايــة واالهــتامم 

لتفكري اكرث من االهتامم باالسئلة التـي تحتـاج باالسئلة التي تستثري ا
اىل التذكر وينبغي معالجة اجابات الطلبة او االسـئلة التـي يثريونهـا 

   ) . 1963هلفش وسميث ، ( الكتساب التبرص 
حيـثام : ّمتيز البيئة التدريسية بالثقة املتبادلة بـني املـدرس والطلبـة -2

ينبغي اتاحـة الفرصـة يستمر التفكري فاحتامل الخطأ موجود ، لذلك 
للطلبة ان يخطئوا ويجب ان يقدم لهم الضامن بان املعلم لن ينـزل 
بهم االذى فاملعلمون يعملون كيف ينطـوي عنـدما يـشعرون بـانهم 
منبــوذون وان نبــذ اجابــة الطالــب باســتبداد هــو يف الحقيقــة نبــذ 
للطالب نفسه ومـن غـري املقبـول اسـتخدام هـذه الطريقـة كحيلـة 

 ينطوي اىل مكان الخضوع حتـى ال يثـري للمعلـم ايـة لجعل الطالب
  . متاعب 

ينبغـي مواجهـة الطلبـة باملـشكالت : ربط التعليم بالحياة الواقعية -3
والعمل عىل انـدماجهم يف الخـربات ذات العالقـة بحيـاتهم اليوميـة 
بدال من مطالبتهم باالصغاء للمشكالت الـواردة يف الكتـب والبعيـدة 

فمضمون الحياة الحقيقية ال معنى لـه اال  . عن مجاالت اهتامماتهم
اذا ارتبط بتنمية التفكري لدى الطلبة فـتعلم طريقـة التفكـري افـضل 
بكثري من تعلم اية مجموعـة مـن الحقـائق ومـن املحـال تعلـم ايـة 
حقيقة من الحقائق عىل االطـالق دون اكـساب القـدرة عـىل ضـبط 

 . طريقة التأمل 
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تنعا بان الرتبية فشلت النها خلطـت كان جون ديوي مق: االستقصاء -4

بني املنتجات الختامية لعملية التقيص وبني موضـوع التقـيص الخـام 
ــث يف  ــن البح ــدال م ــول ب ــون الحل ــة يتعلم ــل الطلب ــت جع وحاول

 . االشكاليات واالنخراط يف التقيص بانفسهم 
  

ينبغي ان يطبق الطلبة اسلوبا علميا الستكشاف حاالت اشكالية اذا مـا رغبـوا 
اساسا يف ان يتعلمـوا كيـف يفكـرون وحـدهم بـدال مـن ان يطلـب مـنهم ان 
يدرسوا النتائج الختامية وما اكتشفه العلامء وبذلك تهمـل العمليـة مجرياتهـا 

  . ويكون الرتكيز فقط عىل النتائج 
ان مجتمع التقيص يعني ان يصغي الطلبة اىل بعضهم باحرتام وان يبنـوا عـىل 

ّحدوا بعضهم بعضا يف تقديم التفسري لهذه االفكـار افكار بعضهم بعضا وان يت
ويساعدوا بعضهم بعضا يف اسـتخالص النتـائج ويـسعوا اىل تحديـد افرتاضـات 

ليـبامن ( لتوافـق مـع املنطـق بعضهم بعضا عن طريق الحوار الـذي يحـاول ا
،1998 . (  

ان الهـدف االول للنمـوذج األمـيل هـو االسـتقالل : االستقالل الذايت -5
لمتعلم حيث ان املفكلـرين املـستقلني هـم اؤلئـك الـذين ال الذايت ل

ليـبامن ، . ( يرددون كالببغاوات ما يقوله االآخرون او يفكـرون فيـه 
1998 (   

ّيعد االستخدام الحكيم للتلخـيص وسـيلة فعالـة لتكـوين : التلخيص -6
مجال تأميل مستمر ، بصورة تقرير وقد تقدم عـن طريـق املناقـشة 

  ) . 1963لفش وسميث ، ه( وتبادل اآلراء 
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ان تشجيع الطلبة عىل الكتابة الجدية فرصة التاحة وخلـق : الكتابة -7
جو تأميل خاصة عندما يقرأ املعلم كل ما يكتبه الطلبة ويعلق عليـه 
فاالمتحانات املوضوعية مثال تعترب قتال للتفكري التأميل النهـا ال تتـيح 

هلفـش وسـميث ،  ( الفرصة للطلبة ان يكتبوا ويعربوا عن افكـارهم
1963. (   

  
  اسرتاتيجيات تنمية التفكري التأميل

  : من االسرتاتيجيات املتبعة يف تنمية التفكري التأميل 
  التفكري السقراطي : اوال 

يعتمد اسلوب التفكري السقراطي عىل طرح املعلم السـئلة ومفـاهيم فلـسفية 
ض املـشكالت التـي تربوية معينة عىل الطلبة لتعزيز املعرفة لديهم حـول بعـ

يطلب من الطلبة حلها وهذا االسلوب يثري دافعيـة الطلبـة نحـو التفكـري كـام 
يسهم يف تعزيز التجربة حيث يطلب من الطلبة كتابة بعض املقاالت املتعلقة 

 .بتلك االسئلة وميكن فتح املجال للحوار من والنقاش من اجل اثارة االفكار
  

  : ثالث التالية  وتتكون خطات التفكري باملراحل ال
وتشمل املعرفة املتحصلة مـن خـالل : مرحلة ما قبل التفكري التأميل -1

املالحظــة املبــارشة او القــراءة وتكــون هــذه املرحلــة عنــدما يكــون 
الطالب دون تجربة سـابقة حيـث ينتظـر مـن املعلـم اعطـاء الحـل 

  .  الصحيح للمشكلة مدار البحث 
الب يف هذه املرحلة بالتفكري بشكل يبدأ الط: مرحلة شبه التفكري التأميل - 2

  مبــارش حيــث يــستطيع البــدء بــالتفكري يف املفــاهيم والتجــارب الــسابقة
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 واملشكالت التي يواجهها وتكون عندما يحاول الطالـب الوصـول اىل 
 .حل للمشكلة بشكل مبارش 

تصبح املعرفة يف هذه املرحلـة ) : الحقيقي ( مرحلة التفكري التأميل -3
 يفكر الفرد عميقا وبشكل مبارش ويصل الطلبـة معرفة مطلقة حيث

اىل هذه املرحلة من خالل ادراك عنـارص حـل املـشكلة عـن طريـق 
 . اتباع الخطوات املناسبة حيث يزول الغموض لدى الطلبة 

  
  : واالسئلة التالية تنقل الطلبة اىل املرحلة التأملية لحل املشكلة 

  ما هي العوامل الهامة يف حدوث املشكلة ؟ -1
 هل هذه العوامل مهمة ؟ -2
 كيف تتم مناقشة الطالب للمشكلة وكيف يصل اىل الحل ؟ -3
 ما هي ايجابيات االجراءات وسلبياتها املرتبطة بالحل ؟ -4
 ما هي نتائج السلوك الذي تقوم به لحل املشكلة ؟ -5
  ) 2000فرايدن ، ( ما هي االساليب النظرية للتعامل مع املشكلة ؟ -6

  
  االت التأملية كتابة املق: ثانيا 

يف اسرتاتيجية كتابة املقـاالت التأمليـة يقـوم الطلبـة بكتابـة مقـاالت تعبرييـة 
يعربوا فيها عن مشاعرهم تجاه املشكلة املطروحة ويقوم املدرس باالطالع عىل 
االمور التي يكتبها الطلبة لتعزيز فهم املدرس لتلك القضايا واالطالع عىل افكار 

 . بشكل مبارش الطلبة وتقييم املوضوع 
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ومن الدراسات التي اكدت عىل اسـتخدام الكتابـة يف تنميـة التفكـري التـأميل 
  . وتعزيزه بشكل مبارش 

تكون اكرث فائدة ) السيناريو ( واشارت دراسة رودريك اىل ان الكتابة الحوارية 
س بــاالخرين ومــشاركتهم يف لــدى الطلبــة النهــا متكــنهم مــن تطــوير االحــسا

  . االفكار
دراسة فريربغ و واكسامن فقد اكدت عىل ان كتابة املقاالت مـن شـأنها ان اما 

   .تعمل عىل تطوير التفكري التأميل وتنميته 
  

  ) الكتابية ( الحقائب املدرسية : ثالثا 
  : باآليت ) الكتابية ( خصائص الحقائب املدرسية ) كامب وليفني ( حدد 
  . مختلفة جمع عدد من املوضوعات التعبريية يف مناسبات -1
 . اقرتاح عدد من االساليب لكتابة املوضوع -2
 . الرتكيز عىل طريقة الكتابة ذات الدقة النصية -3
ــة -4 تأمــل الخــصائص الفكريــة للوصــول اىل الدقــة املناســبة يف الكتاب

 . بطريقة تأملية 
ــصية  ــس االهــداف الشخ ــا تعك ــة اذ انه ــة معرفي ــة اهمي ــام ان للكتاب ك

  . ب السابقة والتفاعل مع املوضوع واالهتاممات الفكرية والتجار
  اسلوب الحوار الشخيص : رابعا 

يكون اسلوب التفاعل الشخيص من خالل عـدد مـن الجلـسات الحواريـة 
التي يتم تطويرها حيـث يقـوم املعلـم بطـرح القـضية للحـوار والتفاعـل 
الشخيص فيطرح كـل طالـب فكرتـه حـول املوضـوع عـن طريـق الحـوار 

وميكــن طــرح االســئلة التاليــة لتعزيــز التفاعــل وصــوال اىل حــل املــشكلة 
  : والحوار 
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  ما هو االجراء املناسب لحل املشكلة ؟ -1
 ما هو شعورك تجاه الفرد صاحب املشكلة وكيف ستتعامل معه ؟ -2
 كيف تعرب عن النقطة التي تريد ؟ -3
  كيف يتحاور املدرس مع الطلبة للوصول اىل حل املشكلة ؟ -4

  ) الفرق التأملية  ( املجموعات الحوارية: خامسا 
يف اســرتاتيجية املجموعــات الحواريــة يقــوم املعلــم بتــشكيل مجموعــة حــوار 

ويعمل املدرس عىل اثراء . مبارشة وتنظيمها حيث يكون الحوار بشكل مفتوح 
النقاش يك يصبح الصف ميدانا للحلقـات الحواريـة مـن اجـل تعزيـز التفكـري 

  . التأميل لدى الطلبة 
جرائية من الطرق املتبعة لتطوير القدرات التأملية اضافة اىل وتعد االبحاث اال

اســاليب اخــرى كاملناقــشات واملجــالت الحواريــة والتعلــيم املــصغر والحــوار 
   ) . 2000جابر وشامسنة ، ( الجامعي والكتابة 

ويقول سرتانج ونزالف ان التفكري التـأميل وربـط النظريـة بـالتطبيق يكـون يف 
ويف دراسـة سـرتانج . لنمو من خالل التحاور الجامعي احسن حاالت التقدم وا

اشار الطلبة اىل ان اكرث لحظات التفكري والتبرص واالكتشاف واالثارة يف حياتهم 
وان القسط الوافر من تعلمهم قد حـصل مـن خـالل حـديثهم وحـوارهم مـع 
زمالئهم من خالل املجموعات الطالبية اذ ان التفكري التأميل ينمو يف مثل هذا 
الجو التعليمي غري الرسمي ويؤكد سرتانج عىل ان الحوار املفتـوح واملناقـشات 

  . الحرة بني الطلبة يجب ان تنمو وترتعرع 
  عمليات التعليم التأميل 

  : يتضمن التعليم التأميل العمليات التالية 
  االستامع املتفهم املتعاطف : اوال 
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م املعلم ببناء جامعة الـتعلم وتتمثل عملية االستامع املتفهم املتعاطف باهتام
واالستقــصاء والــدعوة املفتوحــة لكــل املــشاركني يف التفكــري التــأميل يف ايجــاد 

اضافة اىل . البدائل والنظر للمشكالت من زوايا مختلفة ووضع حلول متعددة 
االستامع للتالميذ املتميـزين واالقـل مـن املتوسـط واالسـتامع لـرشح التالميـذ 

  .  وما يصاحبه من مشاعر لتفهم اساس استجاباتهم السلوبهم يف التفكري
  

  : ولتحقيق عملية االستامع املتفهم املتعاطف ينبغي اتباع االسرتاتيجيات التالية 
  .استامع املعلم للطالب -1

ويكون ذلك بان يقوم املعلم بعرض مشكلة او قضية ومن ثم يقوم  بتعريـف 
ثراء الفكرة والتـساؤل وخلـق الطلبة باستامع املعلم لهم من خالل التوضيح وا

   ) . 1998باريل ، . (عالقة جديدة والتعاطف ونقل املبدأ اىل خربات جديدة 
  . استامع الطلبة بعضهم لبعض -2

ويكون ذلك بان يقوم الطلبة مبناقشة وجهـات نظـرهم بهـدف تنميـة مهـارة 
االستقـصاء واتاحـة الفرصــة العـادة النظـر يف افكــارهم وسـلوكهم حيـث يــتم 

 .ة الطلبة عىل التفاعل من خالل استخدام االسرتاتيجيات املناسبة مساعد
  

  منوذج للتفكري :  ثانيا 
تتمثل عملية تقديم منوذج للتفكـري بـالتعبري عـن اسـرتاتيجيات التفكـري التـي 
يقوم بها بلغة واضحة وبصوت مسموع اثناء قيامة بحل املشكلة بيـنام يقـوم 

سـتخدامها يف خـربات اخـرى  االساسـية الالطلبة باستخالص العمليات املعرفية
 . مستقبال
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  : اما اسرتاتيجيات ارشاك الطلبة يف التفكري فهي 

  منوذج الخربات السابقة -أ
ويكون ذلك بان يقوم املعلم بوصف مشكلة من خرباته الـسابقة وينـاقش مـا 
فعله بصدد حلها ويعرض الحلول الجاهزة التي سبق اختبار فاعليتها ومن ثـم 

ك الطلبـة يف مناقـشة املـشكلة حيـث يطلـب املعلـم مـن الطلبـة وصـف يرش
  . وتحليل وتقييم اسلوبة يف التفكري 

  
  : اسرتاتيجيات حل املشكلة 

  . تحديد املشكلة -1
 . توضيح عالقة املشكلة باملشكالت االخرى -2
 . توليد البدائل -3
 . توقع النتائج -4
 . وضع محكات الختيار البديل االفضل -5
 . ر وتنفيذه اتخاذ القرا-6
  . التقييم -7

   النموذج املبارش –ب 
ويكون ذلك بان يقوم املعلم بعرض مـشكلة مـع ذكـر الخطـوات والعمليـات 
واالسرتاتيجيات التي يتخذها لحلها ويصف خطوات الحل بالتفـصيل وبـصوت 
مسموع مع التكرار بتجريب البدائل املتعددة للتوصل اىل حل للمـشكلة كـام 

ة الطلبـة عـىل تجريـب البـدائل عنـد مواجهـة مــشكلة يقـوم املعلـم مبـساعد
  . لالستفادة منها يف حل مشكالت مشابهة مستقبال 
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ينبغي ارشاك الطلبـة يف اتخـاذ القـرارات الخاصـة بـتعلمهم مـن اجـل : ثالثا 
تنمية الدافعية واعطاء املتعلم شعورا بالحرية وميكـن تحقيـق االشـرتاك مـع 

  : السرتاتيجيات التالية الطلبة يف عمل تعاوين من خالل ا
وضع توقعات طموحة وذلك من خالل توزيـع الخطـة الدراسـية - أ

عىل الطلبة ووضع تعليامت لتطبيق الخطـة مـن اجـل اسـتغالل 
الوقـت املتـاح للــتعلم ومـساعدة أي طالــب ال يـستطيع الــتعلم 

  . مبفرده 
بارشاك الطلبة يف التخطـيط وضع خطة للامرسات الرتبوية وذلك - ب

  . للتعلم
تصميم التعلم باعتباره حل للمشكالت وفرصـة للتجريـب وذلـك مـن : ابعا ر

  : خالل 
  . اثارة املعلم لبعض االشكاليات - أ

اثارة الطالب لبعض االشكاليات وذلك بتـشجيع الطلبـة عـىل - ب
    ) .1998باريل ، ( اثارة االسئلة وتنمية حب االستطالع 

  تخطيط ومتابعة وتقييم التقدم : خامسا 
 ويكون قبل البدء يف التعلم حيث يشري املعلم اىل االسـرتاتيجيات -: التخطيط 

  . والخطوات املطلوبة لحل املشكلة 
 وتكــون اثنــاء الــتعلم حيــث يــدعو املعلــم الطلبــة للحــديث عــن -: املتابعــة 

  . تقدمهم والعمليات العقلية التي يستخدمونها وادراكهم لسلوكياتهم 
 يدعو املعلم الطلبة لتقييم مدى اتبـاعهم  ويكون بعد التعلم حيث-: التقييم 

  . للقواعد واالسرتاتيجيات التي استخدموها 
وتتمثل يف مساعدة الطلبة عـىل التأمـل : تسجيالت الطلبة - أ

  . يف ما احرزوه من تقدم يف مهام التعلم 
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ويتمثـل يف مـساعدة الطلبـة عـىل : تقديم املعلم لالسـئلة - ب
 .ه وعيهم بذاتهم وبالعمل الذي يقومون ب

  
  تشجيع الطلبة عىل التوجيه الذايت : سادسا 

ينبغي السامح للطلبة باتخـاذ القـرارات املتعلقـة باهـدافهم وباالسـرتاتيجيات 
التي يتبعونها يف تعلمهم ومنوهم الذايت مام يسهم يف منو تفكريهم وذلـك مـن 
خالل وضع الطلبة لخططهم لجعلهم اكرث اهتامما بالعمل واكـرث اجتهـادا فيـه 

عليمهم ان يسألوا اسئلة جديدة يك يصبحوا قادرين عىل توجيه انفـسهم يف وت
مجاالت متعددة ومراقبتهم لتفكريهم من خالل اتاحـة الفرصـة لهـم بتحديـد 
مشكالتهم ورسم االسرتاتيجيات والتفكري فيام حققـوه وجعـل الـتعلم التـأميل 

  . تعلام دامئا مدى الحياة 
  

  دراسات حول التفكري التأميل  
قد حظي موضوع التفكري التأميل بالعديد من الدراسات االجنبية يف حني انـه ل

يفتقر اىل الدراسات العربية واملحلية اذ مل يعرث الباحث اال عىل اربع دراسـات 
ّعربية منها دراستني اجريتا يف البيئة االردنية وقد تـم االطـالع عـىل الدراسـات  ّ

 : ذات العالقة بالتفكري التأميل وهي 
  
  الدراسات التي تناولت اثر برنامج تدريبي يف تنمية التفكري التأميل : وال ا

اجرى وينزالف دراسة هدفت اىل الكشف عـن اثـر برنـامج تـدريبي يف تنميـة 
التفكري التأميل من خالل تـدريب الطـالب اثنـاء اعـدادهم ليـصبحوا معلمـني 

  .يفكرون بطريقة تأملية
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 مثـل البيانـات اليوميـة واالسـبوعية استخدم الباحث اساليب البحـث النـوعي
حــول تــدريس الطــالب مــن قبــل املــرشفني والدراســات امليدانيــة واملقــاالت 
. الصحفية التي كان يكتبها الطالب اضافة اىل مامرسات الطلبـة بلعـب الـدور 

تكونت عينة الدراسة من خمسة طالب اثناء اعدادهم ليصبحوا معلمني حيث 
ّية تقوم عـىل االسـئلة املعـدة وقـام بجمـع طلب منهم كتابة موضوعات صحف

لتحديـد ) فـان مـانني ( البيانات وتحليلها اربعة باحثني ، استخدموا تطبيقات 
مستويات التفكري التأميل واستمر الربنامج التدريبي تسعة اسابيع حيث كانت 
الكتابات الصحفية الفردية تتم بشكل يومي امـا الكتابـات التدريبيـة النظـرية 

تم بشكل اسبوعي كام اشتمل الربنامج عىل الزيـارات الـصّفية حيـث فكانت ت
ّقام املرشف باحدى عرشة زيارة صـفية للطلبـة املتـدربني منهـا تـسع زيـارات 

وقد قام املرشف مبناقشة الطلبـة  حـول الـدور الـذي . خالل التدريب الفعيل 
يجــب لعبــه لــضامن الفهــم حيــث طلــب مــنهم االجابــة عــن بعــض االســئلة 

دات اثناء الكتابة الصحفية الفردية اىل جانب جلسات التدريب كـام تـم كارشا
توجيه الطلبة للتفكري مبا يتعلمون وملاذا ؟ وللتفكـري فـيام اذا كانـت افكـارهم 

  . قد تأصلت 
وقد توصلت الدراسة اىل عدة نتائج ففي مجال الكتابات الصحفية الفرديـة بـدأ 

) التقنـي ( ة عنـد املـستوى االول اربعة من اصل خمسة طالب الكتابة الـصحيف
وقـد تحـول ) العمـيل ( وبدأ طالب واحد الكتابة الصحفية عند املـستوى الثـاين 

وبعـد االسـبوع ) العمـيل (جميع الطلبة بعد االسبوع الثـاين اىل املـستوى الثـاين 
حيث استمروا يف نفـس ) النقدي ( السابع دخل ثالثة طالب اىل املستوى الثالث 

ى نهاية التدريب ويف مجال الكتابة التدريبية النظرية بـدأ الطلبـة يف ّاملستوى حت
وقـد ) العمـيل ( الكتابة التدريبية النظرية خالل االسبوع االول يف املستوى الثاين 

ــسبب ــستوى االول ب ــاين اىل امل ــبوع الث ــالل االس ــة خ ــستوى الكتاب ــض م   انخف
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الثـاين امـا الطلبـة  ضيق الوقت وقد انهى طالبان فـرتة التـدريب يف املـستوى 
ويف مجـال قـصص املـرشف ) النقـدي ( الثالثة فقد وصلوا اىل املستوى الثالث 

فقد وصل الطلبة الخمسة من خـالل قـصص املـرشف يف االسـبوع الثـامن  اىل 
حيـث حـافظوا عـىل نفـس املـستوى حتـى نهايـة ) النقدي ( املستوى الثالث 

  . التدريب 
اكتملت الدراسات امليدانيـة للطلبـة خـالل ويف مجال الدراسات امليدانية فقد 

واشار ) بداية ووسط ونهاية التدريب ( فرتة التدريب حيث كانت ثالث مرات 
كام اشارت الدراسة اىل ان الطلبة . الطلبة اىل امتالكهم ملهارات التفكري التأميل 

بحاجة اىل التدريب عىل التفكري فيام يتعلمونه وملاذا يتعلمونه اىل جانـب مـا 
اذا كان ما يتعلمونه ذا صلة واهمية بالنسبة لهم وكشفت الدراسة عن وجـود 
ثالثة مستويات للتأمل كام اشارت الدراسة اىل ان االسـتامع لحـوارات النظـراء 
من خالل الرشيط قد تساعد يف الوصول اىل جوهر التأمل وان هنـاك امكانيـة 

ؤل املـنظم قـد لتدريس التأمل كـام ان التـدريس مـن خـالل اسـتخدام التـسا
  . يساعد يف تنمية مهارة التأمل 

اما نورتون فقد اجرى دراسة هدفت اىل الكشف عـن اثـر برنـامج تـدريبي يف 
تنمية التفكري التأميل من خالل اختبار عالقة التفكـري بـالتفكري االبـداعي عنـد 
املعلمني ذوي الخربة التدريسية وذلك بتقديم صـورة عـن املعلـم املثـايل كـام 

 املعلمون الجدد ومقارنة هذه الصورة مع املفاهيم الخاصـة بهـم وقـد يفهمه
استخدمت االساليب النوعية يف هذا البحـث كـالحوارات الـصحفية والنـدوات 
الجامعية وتدريس الرياضيات ضمن برنـامج شـامل ومتكامـل ميكـن ان يعـزز 

التفكـري واشارت نتائج الدراسة اىل وجود ارتبـاط ايجـايب بـني . التفكري التأميل 
  . التأميل والتفكري االبداعي اذ ان التفكري التأميل يعزز االبداع 
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واجرى ستامبريدراسة بهدف الكشف عن اثر برنامج تدريبي يف تنمية التفكـري 
التأميل من خالل ايجاد طرق لتعزيز وفهم التفكري التـأميل عنـد الطلبـة اثنـاء 

 اسـتخدام الحاسـوب يف اعدادهم ليصبحوا معلمني عرب الكشف عن التنـوع يف
الكتابة التأملية وبالتحديد فقد هدفت الدراسـة للكـشف عـن اثـر اسـتخدام 
الــصحافة التأمليــة االلكرتونيــة واالدلــة الــصحفية الواســعة والعمــل الــصحفي 
الحواري يف تنمية التفكري التأميل وتكونت عينـة الدراسـة مـن سـتة طـالب يف 

  .ية الخاصة بربنامج اعداد املعلمنيمساق االسرتاتيجيات التدريسية الرتبو
كام اجرى جني دراسة بهدف الكشف عن اثر برنامج تدريبي يف تنمية التفكري 
التأميل ، وقد تم تحديد مامرسات التفكري التأميل بانها اتخـاذ القـرارات حـول 

لقـد تلقـت املجموعـة . امناط التدريس والتخطـيط للتعلـيم وتقيـيم التعلـيم 
من الندوات حول التفكري التأميل حيث ركزت هذه الندوات التجريبية سلسلة 

عىل التفكري يف املعـضالت التدريـسية بيـنام مل تتلـق املجموعـة الـضابطة  أي 
تدريب واشارت الدراسة اىل ان املجموعة التجريبيـة تـشجع عـىل املزيـد مـن 
 مامرسة التفكري التأميل يف حني ان املجموعة الضابطة ال تـشجع عـىل التفكـري

  . التأميل 
واجرى الربت دراسة هدفت اىل الكشف عن اثر برنامج تدريبي يف تنمية التفكـري 
من خالل اختبار النشاطات التدريسية التي تم توظيفها يف وحدة منهجيـة حـول 

 27ّلقـد تـم تحليـل البانـات مـن . الدراسات االجتامعيـة املتداخلـة مـع الفنـون 
ملعلمون بدمج الفنون فيـه مـن اجـل مالحظة صفية مأخوذة من نص صفي قام ا

تقييم االهداف االجتامعية وقـد سـمح للطـالب باسـتخدام انظمـة رمزيـة لنقـل 
املعرفة حيث ركزت الدراسة عىل الصف الثـامن يف مدرسـة داخليـة للفنـون مـن 
اجــل وصــف وفهــم كيفيــة اســتخدام صــيغ التمثيــل يف مجــال تــدريس وتعلــم 

  اشــارت. صيغ املــستخدمة يف الفنــون الدراســات االجتامعيــة وخــصوصا تلــك الــ
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 نتائج التحليل اىل ان استخدم االشكال املختلفة للتمثيل يعزز مامرسة التفكري 
البرصي والتفكري الروايئ املجازي والتفكري التـأميل واملتعـدد الحـواس وتكامـل 

  . املعرفة 
واجرى مويش دراسة هدفت اىل الكـشف عـن اثـر برنـامج تـدريبي يف تنميـة 

 التأميل من خالل التدريب العقيل وتقنية تطوير البيئة التدريسية عند التفكري
معلمي اليوم املدريس اليهودي ، تكونت عينة الدراسـة مـن ثـالث مجموعـات 
من املعلمني الذين تقل خربتهم التدريسية عن سنتني حيث تكونت املجموعة 

تدريب العقـيل التجريبية االوىل من احد عرش معلام تم تدريبهم عىل برامج ال
الذي طوره كوستا وجارمستون حيث تم استخدام هذا االسلوب لتطوير الهيئة 
التدريسية بهدف تسهيل الثقة والتعلم واالستقاللية وتكونت املجموعة الثانية 
من احد عرش معلام واستخدمت الـصيغ االخـرى مـن اسـلوب تطـوير الهيئـة 

املجموعة الثالثة والتـي تكونـت التدريسية واملستخدم بانتظام يف املدرسة اما 
من عرش معلمني فقد استخدمت الـصيغ االخـرى مـن اسـلوب تطـوير الهيئـة 
التدريسية املستخدم بانتظام يف املدرسة مع املشاركة يف مناقشات غري رسـمية 
وقد تم قياس درجة النمـو يف التفكـري التـأميل مـن خـالل االداة التـي طورهـا 

واشـارت نتـائج  . 1989 باسنت وكولنتـون –كو  ستار–سيمونز وسباركس النجر 
الدراسة اىل ان املجموعة االوىل من املعلمني التي استخدمت طريقة التـدريب 
العقيل قد حققت منوا اكرب يف التفكري التأميل من كل من املجمـوعتني الثانيـة 

  . والثالثة 
يـة واجرى ليبنكوت دراسة هدفت اىل الكـشف عـن اثـر برنـامج تـدريبي يف تنم

التفكري التأميل بني اصحاب املهن املبتدئني  ،تكونت عينة الدراسـة مـن املعلمـني 
الجدد خالل السنة االوىل من خربة التدريس والخريجني الجدد الـذين مل يلتحقـوا 
ــل ــة اىل ان تحلي ــات النظــر املختلف ــد اشــارت وجه ــيم ، وق ــة التعل   بعــد يف مهن
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ع مرور الوقت كام اشـارت النتـائج  النصوص يشري اىل تنمية التفكري التأميل م
اىل ان هناك عنارص مهمة وعمليات جيدة تعمل عـىل تنميـة التفكـري التـأميل 
عند املعلمني منها املعايري واالستفسارات والسياق العام الذي يسمح باملشاركة 

  . اضافة اىل االختالف يف وجهات النظر 
الجرائيـة يف التعامـل واجرت جابر وشامسنة دراسة بعنوان توظيف االبحـاث ا

مع الفروق الفردية هدفت اىل تنمية قدرة املعلمـني والطلبـة املتـدربني اثنـاء 
اعدادهم ملامرسة مهنة التعليم عىل التعامل مـع الفـروق الفرديـة باسـتخدام 
اساليب تعليمية متنوعة اضافة اىل تنمية قـدرتهم عـىل التأمـل يف مامرسـاتهم 

ــسني االداء ــدف تح ــلوكياتهم به ــصف وس ــالتخطيط وادارة ال ــق ب ــيام يتعل  ف
ومعالجة املشكالت تكونـت عينـة الدراسـة مـن معلمتـني يف احـدى املـدارس 
التابعة لوكالة الغوث وخمس طالبات متدربات من كلية الطرية الرتبوية وكان 
دور املعلمتني ارشافيا ودور الطالبات تدريس شعبتني من طلبة الصف الثالـث 

ق برنـامج تـدريبي اسـتمر ثالثـة اسـابيع اشـتمل عـىل االسايس ، وقد تم تطبي
الــتعلم التعــاوين ، الــتعلم االكتــشايف ، الــتعلم يف ( اســاليب تدريبيــة متنوعــة 

واشــارت نتــائج التحليــل النــوعي ) مجموعــات متجانــسة ، وحــل املــشكالت 
للبيانــات اىل فاعليــة الربنــامج التــدريبي يف تنميــة القــدرة عــىل التعامــل مــع 

ردية باستخدام اساليب تعليمية متنوعة واشارت النتـائج اىل زيـادة الفروق الف
  . يف القدرة عىل التأمل وتحمل النقد البناء من االخرين 

واجرى كريك دراسةهدفت اىل الكشف عن اثر برنامج تدريبي يف تنميـة التفكـري 
التأميل من خالل غرفة الحـوار االلكـرتوين عـرب شـبكة االنرتنـت وتكونـت عينـة 

 طالبا من الطلبة الجـامعيني يف تخصـصات تربويـة مـن جامعـة 15راسة من الد
  ويسكونسن وتم االرشاف عىل تطبيق الدراسة من قبل ثالثـة مـن اعـضاء هيئـة
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 التدريس وقد تم فتح غرف الحوار االلكرتوين عرب شبكة االنرتنت متت ادارتهـا 
د تـم تقـسيم من املركز بشكل مبارش حيث تم االستامع اىل آليات الحـوار وقـ

عينة الدراسة اىل ثالث مجموعات حيث كان الطلبـة يتحـدثون عـن خـرباتهم 
 جلـسات 8امليدانية ويجيبون عىل االسئلة واملالحظات التي يطرحونهـا وملـدة 

 طـالب مـن كـل 5وقد تم تحليل نوعي للبيانات باختبار استجابات . تدريبية 
ة واضـحة او تحـسن يف مجموعة واشارت نتائج الدراسة اىل عـدم ظهـور زيـاد

مستوى التفكري التأميل لدى عينة الدراسـة كـام اشـارت اىل تحـسن يف تفاعـل 
  . الطلبة املتدربني من خالل طرح بعض القضايا عرب حلقة الحوار 

وقام ويست بدراسة للكشف عن اثر برنامج تدريبي يف تنمية التفكري التـأميل 
ليصبحوا معلمني من خالل الدورات والتفكري الناقد عند الطلبة اثناء اعدادهم 

التأسيسية حيث اسـتخدم تـصميام شـبه تجريبـي للكـشف عـن العالقـة بـني 
كوا يف دورتـني علميتـني التفكري التأميل والتفكري الناقد عند الطلبة الـذين شـار

وخلصت الدراسة اىل انه ميكن تصميم دورة علمية لتنمية القـدرة . تأسيسيتني
  . عىل التفكري التأميل 

وقام ستودارت بدراسة هـدفت اىل الكـشف عـن اثـر برنـامج تـدريبي يف تنميـة 
تكونـت عينـة . التفكري التأميل ضمن حصة الفن لدى مدريس املرحلـة االبتدائيـة 

 طالبا متطوعا للدراسة حيث قـام 12 طالب تم اختيارهم من اصل 8الدراسة من 
 كل تجربـة فنيـة قـاموا الطلبة وخالل الخمسة اسابيع االوىل بكتابة صفحتني عن

بها وكانت تدور حول مفهوم الفن وبعد ذلك يجتمع الطالب مـع الباحـث ملـدة 
 دقيقة ملناقشة التجربـة وطـرح االسـئلة واالستفـسارات وفـيام يتعلـق بجمـع 15

  البانات فقد تم جمعها من ثالثة مصادر وهي املقابالت واملالحظـات والواجبـات 
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 الجامعيـة وارشطـة الحـوار قـاالت التأمليـةاملكتوبة وقد اسـتخدم الباحـث امل
  . التأميل

يالحظ من هذه الدراسات انه ميكن تنمية التفكري التأميل مـن خـالل الـربامج 
التدريبيــة املتعــددة فقــد اشــارت الدراســات اىل وجــود اثــر ايجــايب للــربامج 
التدريبيــة يف تنميــة التفكــري التــأميل واىل وجــود اثــر ايجــايب لكتابــة املقــاالت 
واالستامع لحوارات الزمالء من خـالل االرشطـة يف تنميـة التفكـري التـأميل وان 
هناك اثرا ايجابيا للكتابة باستخدام الحاسوب ولنوات الفكري التأميل واالشـكال 
الفنية املتنوعة والندوات الخاصة مبجموعات الرتكيز يف تنمية التفكـري التـأميل 

 اثـر للـربامج التدريبيـة يف تنميـة يف حني اشارت دراسات اخرى اىل عدم وجود
التفكري التأميل سواء كانت هذه الربامج تستخدم االرشطـة املـصورة او الحـوار 

  . عرب شبكة االنرتنت 
الدراسات التي تناولـت اثـر برنـامج تـدريبي يف التفكـري التـأميل عـىل : ثانيا 

  . فاعلية املعلمني والطلبة 
هـدف استقـصاء برنـامج تـدريبي يف اجرى بريد وفنشام ووايت دراسـة حالـة ب

التفكري التأميل عىل تحسني تعلم وتعليم العلوم حيث استمرت الدراسـة ملـدة 
ثالث سنوات وقد صممت الدراسة للكشف عام اذا كان التعلم التعاوين يعمل 
عىل زيـادة فاعليـة التعلـيم والـتعلم ملـادة العلـوم ، وقـد تـضمنت اجـراءات 

وضـمن مجموعـات والتأمـل يف العمـل وتكونـت الدراسة التأمل بشكل فردي 
طالبا متدربا يف مرحلة اعدادهم ليك يصبحوا معلمـني ) 13(عينة الدراسة من 

طالبا من طلبـة ) 64(معلام من املبتدئني يف التعليم ومن ذوي الخربة و) 14(و
اشـارت نتـائج الدراسـة اىل ان ) . الصف الثامن وحتى الـصف الحـادي عـرش(

   كان مهام يف تطوير الجوانب الشخـصية واملهنيـة لـدى عينـة التامل يف العمل
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الدراسة ، واشارت النتائج اىل احداث تحـسن واضـح يف معرفـة املعلمـني قبـل 
رفـة الطلبـة ، كـام اشـارت الدراسـة كـذلك اىل زيـادة الخدمة واثنائهـا ويف مع

. مستوى وعي املعلمني والطلبة لالحداث الصفية وضبط مامرسـاتهم الـصفية 
واظهرت الدراسة ان جميع املعلمني والطلبة قـد اعتـربوا ان العمـل الجامعـي 

  .من بني العوامل الرئيسة التي اسهمت يف تطوير التفكري التاميل لديهم 
دراسة هدفت اىل الكشف عن اثر برنامج تدريبي يف ) 1992(فى واجرى مصط

ــة  ــوم يف املرحل ــأميل عنــد معلمــي العل االساســية عــىل فــاعليتهم التفكــري الت
، حيث اجريـت الدراسـة عـىل عينـة مـن معلمـي ومعلـامت وكالـة التعليمية

 الغوث يف املدارس االساسية العليا يف االردن والذين يحملون شهادة الدبلوم يف
اشارت نتائج الدراسة اىل وجـود اثـر ذي داللـة للتفكـري التـاميل عنـد . العلوم

  معلمي العلوم يف املرحلة االساسية عىل فاعليتهم التعليمية 
اثر الكتابـة الـصحفية التأمليـة عـىل :( كام اجرى انجلكو هارت دراسة بعنوان

يل يف تطـوير تناولت اثر برنامج تـدريبي يف التفكـري التـأم) املامرسات الصفية 
ــة الدراســة مــن  ــسية ، تكونــت عين ــة التدري ــة ) 14(الهيئ معلــام مــن املرحل

االبتدائية من ذوي الخربة التي تزيد عىل ثالث سنوات ، حيث تم مراقبة افراد 
اشـارت نتـائج الدراسـة اىل ان . العينة ومقـابلتهم قبـل واثنـاء وبعـد الورشـة 
 يف الـتعلم الجديـد ، حيــث ان الـصحافة التامليـة تزيـد مـن فاعليــة املعلمـني

الصحف ميكنها ان تزيد من تطوير الهيئـة التدريـسية خـالل االسـابيع الـستة 
  .االوىل التي تيل تطبيق الربنامج التدريبي 

دراسة بهدف الكشف عن اثر برنامج تدريبي يف التفكـري ) 1997(واجرى بيتي 
ت املتناهية والعمليـات املجرد التأميل يف بناء املعرفة عند الطلبة حول العمليا

  تكونت عينة الدراسة من اربعة طالب متت مقابلتهم خالل فـرتة . الالمتناهية 
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زمنية استغرقت مثانية اسابيع حيث بـذلوا خاللهـا محـاوالتهم لحـل املواقـف 
الصعبة املتضمنة يف العمليات املتناهية والالمتناهية وقـد صـممت الواجبـات 

اشـارت . اع داخل البنـى املفاهيميـة لـديهم لتلك املقابالت من اجل خلق رص
نتائج التفكري التأميل ، وقد اظهرت النتائج ان الطلبة قد اصبح لـديهم القـدرة 

  .عىل التنبؤ بنشاطاتهم للحل املحتمل 
بدراسة اثر برنامج تدريبي يف تنمية التفكري التأميل مـن ) 2002(وقام كينتون 

ميل ملساعدة املتنبئني الجويني املبتدئني خالل استخدام اسرتاتيجات التفكري التأ
تناولـت الدراسـة موضـوع مـا وراء . يف استخدام اسـرتاتيجيات تنبؤيـة فعالـة 

املعرفة يف مجاالت محددة كمنهاج القراءة عنـد االطفـال اضـافة اىل مجـاالت 
كام تناولت الدراسة . اخرى كمنهاج الرياضيات والعلوم عند الطلبة االكرب سنا 

ب يستخدم عملية ما وراء املعرفة يف دراسة مـادة التنبـؤات الجويـة حالة طال
القامئة عىل التقنيات الحديثة ومام اسهم يف انجاح الدراسة الكتابات واملقاالت 

  .وغريها من العمليات التفكريية التأملية 
يالحظ من الدراسات الـسابقة وجـود اثـر ايجـايب للـربامج التدريبيـة الخاصـة 

ميل يف تنمية الجوانب الشخصية واملهنية لدى الطلبة واملعلمني يف بالتفكري التأ
زيـادة فــاعليتهم التعليميــة ومــستوى وعــيهم لالحــداث الــصفية ومــواجهتهم 
للصعوبات والتنبؤ بحل املشكالت ومعالجتها وتحقيق املعرفة والتعلم الجديد 

اسـية وارتباطهـا وتنمية التفكري والسلوك االيجايب والنظرة االيجابية للامدة الدر
  بالحياة الواقعية 
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 الدراسـات التـي تناولـت تحديـد مـستوى التفكـري التـأميل وطبيعتـه -:ًثالثا 
  .وعالقته ببعض املتغريات 

اجرى روفجنو دراسة هدفت اىل الكـشف عـن العالقـة االرتباطيـة بـني البنيـة 
لدراسة مـن املعرفية لدى الطلبة وقدرتهم عىل التفكري التأميل ، تكونت عينة ا

طالبا من حملة شهادة البكالوريوس ممـن يتـابعون دراسـتهم للحـصول ) 15(
عىل درجة املاجستري يف اصول الرتبية حيـث كـانوا يعملـون مبهنـة التعلـيم يف 

اشارت نتائج الدراسة اىل ان العالقة االرتباطيـة بـني البنيـة . املرحلة االبتدائية 
  ).0,48(يهم بلغ املعرفية للطلبة والتفكري التأميل لد

واجرى جوغنور دراسة بهدف تحديد وتطوير مجموعـة مـن املعـايري تتـضمن 
العنارص التنظيمية لربط الخربة امليدانية واملساقات املهنية يف التعليم االبتدايئ 

تكونـت عينـة الدراسـة مـن . مع مفهوم التفكـري التـأميل بطريقـة تسلـسلية 
 ميارسـون مهنـة التعلـيم يف مرحلـة معلام تم اختيارهم عـشوائيا ممـن) 400(

رياض االطفال اىل الصف السادس االبتدايئ وقد وزعت علـيهم اسـتبانة تقـدم 
برنامجا للتعليم االبتدايئ من اربع سنوات حيث اعيد من االستبانات ما نسبته 

ــن % . 52 ــةالعظمى م ــصايئ اىل ان الغالبي ــل االح ــائج التحلي ــارت نت ــد اش وق
عايري املقرتحة التي تستخدم التفكري التأميل يف التجربة املعلمني وافقت عىل امل

كام اشار عدد من املشاركني اىل اعرتاض شـديد . امليدانية االوىل لتأهيل املعلم 
وقد عرب املعلمون عـن موافقـة . عىل استخدام املعايري كأمر رسمي من الدولة 

جربـة امليدانيـة قوية عىل املفاهيم النظريـة السـتخدام التفكـري التـأميل يف الت
  .املبكرة 

دراسة هدفت اىل اختبار التفكري التأميل عنـد املعلمـني ) 1997(واجرى نورتون
الجدد وعالقته مبوقع الضبط ، تم قيـاس التفكـري التـأميل مـن خـالل التحليـل 
الصحفي االسبوعي ، واستخدمت اسـاليب البحـث النـوعي يف هـذه الدراسـة 

  . ت والحــوارات الــصحفية واملالحظــة بــشكل كبــري ، فقــد اســتخدمت املقــابال
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اشارت نتائج الدراسة اىل ان موقـع الـضبط كـان احيانـا متنبئـا هامـا للتفكـري 
كام كشفت الدراسـة . التأميل ، اال انه مل يكن متنبئا هاما ثابتا للتفكري التأميل 

ان موقع الضبط الداخيل كان عنرصا رضوريـا للتفكـري التـأميل ، وبالتـايل فهـو 
  . ام للتفكري التأميل متنبئه

واجرى روبريت دراسة تربوية للندوات االسبوعية وتكونت عينة الدراسـة مـن 
 طالبا وقد استخدمت االسرتاتيجيات التدريسية التـي وضـعتها هيلـدا تابـا 20

وتصف الدراسة التفكري التأميل عنـد الطالـب اثنـاء دراسـته الجامعيـة حيـث 
لبة وتحليل حالة الطلبة املـسجلة عـىل اشتملت الدراسة عىل مقابالت مع الط

اشارت الدراسة اىل ان الندوة مرسح يعمل عىل ايصال التكامل . ارشطة فيديو 
للتأمل والتعليم التجريبي كام اشـارت النتـائج كـذلك اىل ان الطلبـة نـادرا مـا 
يستخدمون قدراتهم التأملية كام ان استخدام اسـلوب الحالـة يف النـدوة او يف 

 يضمن تطور واستخدام التفكري التأميل يف دراسة الطالب لذلك فان الجامعة ال
  . الطالب بحلجة اىل دعم جامعي يف بيئتهم الجامعية 

محتوى وطبيعة التعليم التأميل  دراسة " كام اجرى ماهناز دراسة بعنوان 
هدفت الدراسة اىل الكشف عـن " حالة ملعلمة علوم يف املرحلة االعدادية 

ملعلمة بالعملية التعليمية واىل أي مـدى تنخـرط املعلمـة يف كيفية تفكري ا
التعليم التأميل وما هي االحداث الـصفية التـي تثـري يف املعلمـة تفكريهـا 
التأميل اضافة اىل التعرف عىل مصادر املعلومات التي لجأت اليها املعلمـة 
 لفهم الحدث الصفي الذي تعتربه غريبا وما هي املواضيع التي تكون فيها

املعلمــة حــساسة عنــد التعامــل مــع مــشكلة مــا ومــا هــي العالقــة بــني 
تم تطبيـق الدراسـة عـىل . معتقدات املعلمة وقيمها وتفكريها وترصفاتها 

معلمة علوم تدرس يف مدرسة حكومية حيث اعتربت هذه املعلمة مثاليـة 
ـــسفة ـــوم فل ـــوظيفي واالداري وتق ـــا ال ـــا وتاريخه ـــث مؤهله ـــن حي   م
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ها املعلمـة عـىل تـشجيع املعلـامت عـىل طـرح االفكـار  املدرسة التي تعمل ب
الجديدة وتشجيع العمل الجامعـي والتفاعـل االيجـايب بـني املعلمـني والطلبـة 
واولياء االمور وقام الباحث مبراقبة الصف الـدرايس لهـذه املعلمـة ملـدة ثالثـة 
اشهر حيث كان يقوم باجراء مقابالت قبل كل حصة وبعدها وقد اظهر تحليل 

ابالت ان التأمل كان العنرص االسـايس لعمليـات التفكـري عنـدها كـام انهـا املق
واشـارت . مارست عملية التفكري التأميل قبل واثناء وبعد كل عملية تعليميـة 

نتائج الدراسة اىل وجود اثر للـسياق االجتامعـي مبـا يف ذلـك خطـط املدرسـة 
فكــري التــأميل وسياســاتها التعليميــة عــىل مــدى مامرســة املعلــم لعمليــات الت

  . ومحتوى ذلك التفكري 
واجرى موريس دراسة بعنوان التفكري التأميل يف مناهج تعليم االطفال وتعنى 
هذه الدراسة بالتفكري التأميل يف الربنامج التعليمي لطلبة الـدبلوم يف تخـصص 
ــري  ــن التفك ــة للكــشف ع ــث صــممت الدراســة النوعي ــرة حي ــة املبك الطفول

 امللتحقني يف برنامج الـدبلوم املعنـي باعـداد املعلمـني واملامرسات عند الطلبة
املتخصصني بتعليم االطفال وتكونت عينة الدراسـة مـن سـبعة طـالب تـرتاوح 

 ذكــور حيــث تــم جمــع 1 مــن االنــاث و6 ســنة مــنهم 58 -20اعامرهــم بــني 
  . البيانات من خالل الكتابات املوجهة واملناقشات الحوارية واملالحظات 

ستيفنس و كروي وبيدس وكاو وتنبريغ وكمرب وليه ووايت "  لـ وهناك دراسات
  " غريهم

ويالحظ من هذه الدراسات وجود ارتبـاط ايجـايب بـني التفكـري التـأميل وبعـض 
املتغريات وارتباط ايجايب بني التفكري التأميل والتفكـري االبـداعي ويالحـظ وجـود 

ربات الـسابقة واملؤهـل اثر للسياق االجتامعي وتوفري الوقت واالعتقـادات والخـ
العلمي والخربة التدريبية يف مامرسة التفكري التأميل وان هناك اهمية السـتخدام 
ــتخدام ــدي اىل اس ــلوب التقلي ــن االس ــراد م ــل االف ــه ينق ــأميل اذ ان ــري الت   التفك
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) املعالجـة(اىل املستوى الثاين ) التذكر( ديثة ومن املستوى االول  التقنيات الح
اتخاذ القرار اضافة اىل ان الطلبة بحاجة اىل دعم جامعي يف كام انه يساعد يف 

البيئة الجامعية التي تتميز باقامة الندوات واالنشطة واشارت دراسـات اخـرى 
  . اىل عدم وجود اثر للعمر يف تنمية التفكري التأميل 

ويالحظ من خالل استعراض الدراسات الـسابقة تـوفر عـدد  ال بـأس بـه مـن 
ة وندرة يف الدراسـات العربيـة التـي بحثـت يف دور الـربامج الدراسات االجنبي

كــام تبــني ان .  التدريبيــة يف تنميــة التفكــري التــأميل عنــد طلبــة الجامعــات 
الستخدام طريقة كتابة املقاالت التـأملية والحوار دورا بارزا يف تنميـة التفكـري 

   .التأميل لدى الطلبة 
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 الفصل الثاين
  امليكانيزمات الدفاعية

   واإلضطرابات اإلنفعالية والسلوكية
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  مليكانيزمات الدفاعية واالضطرابات االنفعالية والسلوكية ا
 

يف السابق موروثة أو متعلمة نتيجة تعرضها لألحداث البيئية وبعد : الشخصية
العـدوان بـسبب كراهيـة ) ماكـدوجال (عند . ذلك تفاعلية بني البيئة والوراثة

ع عامـة عنـد النـاس وتختلـف بـاختالف الشخص وال يعيش العـدوان والـدواف
الدوافع تظهر بشكل تدريجي بعد أن يتم أرضـاء الـدافع ) ماسلو (الثقافات و

يأيت الذي يليه وبشكل تدريجي حيـث الـدوافع األوليـة ثـم الـدوافع الثانويـة 
يرسـم ) فرويـد.( تحقيـق الـذات  ) ماسـلو(وبالتايل الشخصية دوافع حـسب .

مقابـل دافـع ) الجنسية(اع  حيث دافع الحياة للشخصية صور تقوم عىل الرص
والتفاعـل ) الـضمري واألخـالق(حيث ألهو واالنا واالنا األعـىل ) العدوان(املوت 

حيـث أن ميكانيزمـات حيـث أنهـا وسـائل . بني الـسلوك والبيئـة والشخـصية 
دفاعية ملواجهة التهديد  وبالتايل يعود الشخص إىل النكـوص والتثبيـت وذلـك 

جة معينة مثل الطفل الـذي يعـود الحبـو حيـث الكبـت يـؤدي إىل إلشباع حا
حيث يولد الوليد مزودا مبجموعة من الدوافع الغريزية الالشعورية . التثبيت  

متنح الفرد منوه وسلوكه الطاقة النفسية الالزمة وتوجهـه نحـو غاياتـه وكـذلك 
 عـن حاجاتـه مزود باالنفعاالت الالزمة لتكوين اللغة االشارية التـي يعـرب بهـا

البيولوجية وتعمل هذه االنفعاالت مع الدوافع يف تحريك سلوك الفرد وتوجه 
منوه ولهذا يجب أشـياع الـدوافع األساسـية للفـرد  حيـث ميـر الفـرد بخمـس 

كـل . مراحل أبان تطور أنظمتـه الشخـصية مـن املـيالد إىل املراهقـة والبلـوغ 
ل وأفكـاره ومـشاعره وهـي مرحلة تتميز باالنشغال مبشكلة تقود أفعال الطفـ

  : مراحل تطور الشخصية ومراحل النمو النفيس الجنيس وتشمل
   سنة واحدة –من امليالد :  املرحلة الفمية -1
  – من عام – املرحلة الرشجية -2
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  سنوات 3 
   سنوات 6 -3 املرحلة القضيبية  -3
    سنة 12 -6 مرحلة الكمون -4
  . سنة 12غ فوق  املرحلة التناسلية املراهقة والبلو-5

  :::::: ويفرس فرويد التغري يف السلوك من خالل األيت 
وهو الهـدف مـن كافـة أنـشطة الفـرد ودافـع رئيـيس : خفض التوتر-

للسلوك بسبب التـوتر مـن تغـريات جـسمية والـرصاع بـني األنظمـة 
  . . الثالثة واالنشغال بإحدى مناطق اللذة

لحيـل الدفاعيـة مثـل تقلل من شدة القلق عن طريـق ا: األنا األعىل-
الكبت وهي عملية ال شعورية يتخلص الفرد  مـن املقلقـات بنقلهـا 

 . من األنا الشعور إىل ألهو الالشعور 
إىل ) الطفـل(إزاحة مثريات القلق مـن مـصدرها الحقيقـي : اإلسقاط-

 .شخص أخر
تتغري املشاعر واألفكار املضطربة إىل مشاعر وأفكار غري  :   رد الفعل-

 )2008الداهري،. (مضطربة 
متسكه باملرحلة الفمية بسبب إشـباع الطفـل املبـالغ فيـه  : التثبيت-

عودة الطفل إىل مرحلة منائية سابقة   : النكوص . عن طريق الرضاعة 
 .مثل الكالم الطفييل والحبو 

 أسباب االضطرابات النفسية واالنفعالية
) شخـصية أنظمـة ال(وجود عدم توازن بني األنظمة املعرفية الثالثـة -1

  .الناتج عن فشل األنا يف ضبط كل من ألهو ومثالية األنا األعىل
ملبكـرة الناشـئة عـن العقـد الرصاعات الجنسية يف مرحلـة الطفولـة ا-2

 .النفسية
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التدريب عىل ضبط عمليـات اإلخـراج عنـدما يرتافـق معـه العقـاب -3
 .الشديد

 ارتفــاع منــسوب الطاقــة الغريزيــة االنفعاليــة يف منطقــة ألهــو مــام-4
 .يدفعها إىل البحث عن مسارب جسمية للتفرغ فيها 

التخويف والعقاب املوجة للطفل الذي يلعـب يف أعـضائه التناسـلية -5
 . إبان املرحلة القضيبية

 .التخويف والتهديد من اللعب املختلط يف نفس املرحلة العمرية -6
 .التثبيت يف مرحلة منائية معينة -7
 .النكوص إىل مرحلة منائية سابقة-8
 ..حد املبالغ فيهالتو-9

فشل املراهق يف الـتخلص مـن مخلفـات املراحـل النامئيـة الـسابقة - 10
 .وبلورة هويته الشخصية الجنسية 

( أمـا..  مـن العقـاب والتهديـدلجو الطفل إىل كبـت مـشاعره خوفـا- 11
  2008الداهري،. (أن الشخصية عبارة عن سلوكات متعلمة )سكرن
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  اإلضطرابات االنفعالية والسلوكية
منذ الوالدة يبدأ الطفل أنفعاعالتـة عـن طريـق التعلـق بوالديـه عـن طريـق 

ــات االم  ــة حرك ــضان ومتابع ــسام واالحت ــرصاخ واالبت ــولبي(ال ــاك دور ) ب وهن
  للجينات واملزاج ووكاالت التنشئة االجتامعية وهي

  دور الحضانة والروضة-1
 األقران-2
 .ووسائل اإلعالم-3
سـة واملـسجد واملجتمـع والحـي اإلخوة والجد والجدة واألصـدقاء واملدر-4

 .2007بني يونس،.التواصل االجتامعيوالجامعة واالنرتنت وشبكات 
  يلعب البيت وبشكل كبري يف التطور االنفعـايل باعتبـاره اللبنـة األوىل 
ووكالة التنشئة االجتامعية األوىل من خالل الوالدين والنموذج ألوالدي 

ت ويف املدرسـة تتطـور انفعـاالت واألخ األكرب والتعلم والتعليم يف البيـ
) 12(الطفل وسلوكه حيث مييض حوايل عرشة آالف ساعة أو ما يعـادل 

ساعة وهو مجتمع مصغر حيث الواجبات والحقوق والراشدين الـذين 
ميارسون التنشئة االجتامعية حيـث تنمـو املـشاعر واألحاسـيس حيـث 

معـايري يتفاعل الطفل مع اآلخرين ويطور عالقات صداقة وجامعـات و
ــد قــادر عــىل   مرجعيــة مــع اآلخــرين ويقــول أريكــسون املعلــم الجي

 صــنع طلبــة قــادرين عــىل االنجــاز الــتعلم بالنمذجــة والقــدوة  ويف 
املراهقة يكون تأثره باصدقائة أكرث من والدية ولكنه يستمر يف اقرتابـه 
ــل ــة وتقب ــاألعراف االجتامعي ــذ ب ــه ويأخ ــشغل بذات ــة وين ــن والدي   م

عله أكرث قبول لآلخـرين ومتوافـق اجتامعيـا وتقـدير  املراهق لذاته يج
  ذاته ترفع مـن طموحـة وآمالـه املهنيـة واملـستقبلية واهـم املـشكالت 

ـــة   ـــق االنفعالي ـــا املراه ـــي يواجه ـــذات-1الت ـــدير ال ـــاض تق    انخف
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 -5 التهيــؤ للنقــد والــرفض -4 اإلدمــان -3 القلــق والــضغط النفــيس -2 
 -7 عرضـة لإلدمـان -6تامعية الشعور بأنه صعب وبشع يف املواقف االج

ــرهن  ــل وال ــالش والتأجي ــق واالنف ــني التحقي ــة ب ــة . الهوي ــأثر الحال وتت
االنفعالية والسلوكية للمراهق بضغوط املراهقني والتطابق معهم حيـث 
يتوحد مع صديقة أو يتشابه معه بسبب الضغوط حيث يحزن أو يفـرح 

سـتهزاء بـاملعلمني لصديقة واملشكلة يف املطابقة وسلبية السلوك مثـل اال
والوالدين والـرسقة والتـدمري وقـد ينخـرط املراهـق يف عـصابات متـارس 

 )3 ط2008الرمياوي،. (أعامال غري مرشوعة 
 

  وتحديد طبيعتها العامة) مالحظتها(خطوات التعرف عىل املشكلة السلوكية
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  : خطوات مالحظة سلوك الطفل استعدادا لتعديله
  

  : وتحليل السلوك ثالث عمليات هيتشمل مالحظة 
  :  تحديد طبيعة املشكلة السلوكية.1

تستلزم طبيعة السلوك اإلنساين املركبة املتغرية تحديد املعالج ماهيـة الـسلوك 
ريد تعديله بدرجة مقبولة من الدقة حيث يتعني عليه تحديد ووصـف الذي ي

خمسة أجزاء أو عنارص تشكل معا مقومات فهمه أو إدراكه للسلوك املطلوب 
  : للطفل

وتتمثل يف كافة املنبهات والعوامـل البيئيـة التـي : العوامل املكونة للسلوك -1
هــذه املثــريات تثــري لــدى الطفــل الــسلوك غــري املرغــوب وال يتوقــف تحديــد 

السلوكية عىل العوامل الخارجية فقط بل يجب أن تشمل أي عامل ذايت لـدى 
  . الطفل كحاجة نفسية أو خاصية جسمية قد تساهم يف إنتاج سلوكه السلبي

وتشمل عوامل كحالة الطفل الجسمية وما 2003 قطامي،:الحالة البيولوجية -2
ة واسـتقراره العـاطفي أو يعرتيها من عاهـات وعلـل وقدراتـه العقليـة العامـ

النفيس تساعد معرفة هذه العوامل املعالج عىل تغيري البيئة املحيطة بالطفـل 
  . يولوجية واالستجابة ملتطلباتهابالصيغ املفيدة لتصحيح الحالة الب

يعني املعالج نوع اإلجابات الحركية واللفظية التـي :  العامةاإلجابة السلوكية-3
الرصاخ مثال وهذه اإلجابات السلوكية إمـا أن تكـون متثل دامئا سلوك الطفل ك

تقليدية االرشاط كام يف طريقـة بـافلوف وواطـسن أو فعاليـة االرشاط كـام يف 
طريقة سكرن فإذا كان رصاخ الطفل تقليدي االرشاط عندئذ قد تكـون عوامـل 
البيئة ومنبهاتها السبب الرئييس يف حدوثه حيث يتم تحديـدها والعمـل عـىل 

  لتــصحيح الــسلوك أو حذفــه، أمــا إذا كــان الــرصاخ فعــال االرشاط أيإزالتهــا 
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 نتائجه الذاتية عىل الطفل هي التي تحفز القيام به مرة ثانيـة عندئـذ يعمـل 
املعالج يف الغالب إىل إجراء تعزيزي سلبي أو إيجايب يتوىل رعاية النتائج لديـه 

  . ا مشكلته السلوكية أو الحد منهأو حرمانه منها للسيطرة عىل
يالحظ املعالج هنـا نـوع معـززات الـسلوك عنـد الطفـل  :معززات السلوك -4

سواء هذه ذاتية او خارجية سلبية او إيجابية يفيد هـذا التحديـد عـىل ضـبط 
  أنــواع املعــززات ودرجــة قوتهــا التــي تــؤثر يف الــسلوك عنــد إجــراء التعــديل 

املالحظـة والوصـف يعـني املعـالج ب املحتملة بني اإلجابـة والتعزيـز العالقة -5
االستجابات التي يبديها الطفل نتيجة توفر معزز او منبه محدد وهـذا يوصـل 
بالطبع إىل تحديد نوع املعـزز وقوتـه مـن إنتـاج الـسلوك للمـساعدة يف بنـاء 

  )2005نوق،عدس،(جداول التعزيز الالزمة لتنفيذ عملية تعديل السلوك 
  

   أنواع وإجراءات تعديل سلوك األطفال
  : هذه األنواع بأربعة هيتتمثل 

  تعديل سلوك األطفال بزيادة حدوثه . 1
  تعديل سلوك األطفال بتكوين عادات جديدة . 2
  تعديل سلوك األطفال بتقليله أو حذفه . 3
   تقوية وصيانة سلوك األطفال. 4

  
   تعديل سلوك األطفال بزيادة حدوثه..... أوال

ية عموما ومع هـذا فـان مقـدار يتصف السلوك الذي يجري تعديله هنا باإليجاب
 تنمية وزيادته حدوثه لدى الطفل ليس بالدرجة الكافية وعليه يعمد املعالج إىل

    املنبهـات وسائل التعزيز اإليجـايب يف زيـادة الـسلوكباستخدام التعزيز اإليجايب 
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املنبهــات اإليجابيــة  ....) الطعــام ،الــرشاب ،الــدفء(ية  اإليجابيــة األساســ
املـديح والثناء،الهـدايا (مى يف بعض األحيان املنبهات الثانوية  ،وتس املرشوطة

املنبهات العامة ،املنبهات العامة هي نوع مـن  ......) رمزية ،األلقاب األدبية ال
 من الـسلوك لـدى كثـري عدد متنوعىل إثارة  املرشوطة التي تعمل ع املعززات

يف زيــادة ســلوك يجابيــة مبــادئ عامــة الســتخدام املعــززات اإلمــن األطفــال  
  )2008الرميـــــاوي ،(الرتكيـــــز عـــــىل املعـــــززات االجتامعيـــــة األطفـــــال 

  اسـتعامل املعـززات الرمزيـة  إيجايب بآخر  إقران منبه   االعتدال يف التقديم 
     سلويك إىل آخرالتعميم من موقف 

   تعديل سلوك األطفال بتكوين عادات جديدة..... ثانيا
  ة مبادئ عامة لتكوين عادات جديد

عندما يتحدث املعالج عن تعليم الطفل عادات جديدة يعني أن هـذا الطفـل 
يفتقر إىل هـذه العـادات وأنهـا أيـضا ذات أهميـة لـه لدرجـة تـستحق معهـا 

  . تكوينها لديه املحاولة لزرعها يف شخصيته أو 
ويتوجــب عــىل املعــالج عنــد تعلــيم الطفــل لعــادات جديــدة ،مراعــاة كافــة 

شملها مهمـة تعـديل الـسلوك والتـي مـرت سـابقا مـع الخطوات والعمليات ت
 : زه بهذه املناسبة عىل ما يأيتتركي

ـــد وعنـــارصه العامـــة . 1 ـــسلوك الجدي ـــد صـــحة ال ـــد معـــايري لتحدي   تحدي
تحديد معايري لقياس صحة السلوك الجديـد ،تتمثـل يف الغالـب مبواصـفات . 2

   السلوك يف الخطوة السابقة وأجزاء
ــة . 3 ــة البداي ــد نقط ــد تحدي ــسلوك الجدي ــا ال ــيبنى عليه ــي س ــسلوكية الت   ال
اختيار طريقة لتكوين السلوك الجديد ،كان تكون إحدى اإلجراءات التاليـة . 4

  أو خليط منها كاملفاضلة ،والحـث واالقتـداء ،والتـشكيل ،والتسلـسل والـتاليش 
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  . التدريجي
  اختيار املعززات السلوكية وطريقة تقدميها للطفل . 5
 تعليم العادة أو السلوك الجديد بإحدى اإلجـراءات -التعديل تنفيذ عملية . 6

  ) 4( الواردة يف رقم
  – وسائل تعديل السلوك بتكوين عادات جديدة

يقوم املعالج  مبالحظة أنواع السلوك املختلفة التي يبـديها . املفاضلة-1
الطفل وعندما يالحظ تشابه أحدها لدرجة كبرية مع نوع الـسلوك 

تطـويره لديـه ،يتـوىل عندئـذ تعزيـزه حـسب املرغوب الذي يـود 
جدول مناسب ،وننصح املريب اسـتعامل جـدول التعزيـز املتواصـل 
حيث يستطيع به تعزيز سـلوك الطفـل يف كـل مـرة يحـدث فيهـا 
،حتى إذا تبلور هذا السلوك الجديد ميكن للمريب بعدئذ اسـتعامل 

لـسلوك وحاجـة الطفـل إىل جدول آخـر حـسبام تقتـضيه طبيعـة ا
   الحث واالقتداء بالنامذج -زيز التع

إن املالحظة من الوسائل الهامة املبارشة وغري املبارشة التي يتم فيهـا -2
وعىل املعالج الفردي بشكل مقصود أو ذايت عفوي تعديل السلوك 

عند اختياره للنمـوذج الـذي سـيقتدي الطفـل بـسلوكه ان يراعـي 
 : األمور التالية 

 أن يتميز النموذج بالسلوك الـذي  شهرة النموذج أو شعبيته ،يجب 
يراد تقليده واالقتداء به كام يستحسن أن يكون ذا شخصية مفـضلة 

 ومحببة لدى الطفل الذي سيقوم بنسخ السلوك 
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   والطفل التشابه بني النموذج -3
 عملية  الرتكيب السلويك ،كلام كان الرتكيب السلويك للعادة بسيطا كلام سهلت 

إذا كان السلوك مركبا أن يجزاه ) املريب (ح ويتحتم عىل االقتداء والعكس صحي
إىل عنارص وخطوات متسلسلة ثم يطلب من الطفل تقليد كل عنرص عىل حدة 
حتى يتم له اكتـساب كافـة أجـزاء الـسلوك ثـم تتـاح الفرصـة للطفـل إلبـداء 

  لوك كليا مرة واحدة الس
بتعزيـز كـل إضـافة يبدأ التشكيل مبا ميلك الطفـل ويـستمر املـريب التشكيل - 

  )2003أبوجـادو ،(جديدة إيجابية تؤدي يف النهاية لتكوين الـسلوك املطلـوب 
يقـوم املـريب عنـد اسـتعامله للتــشكيل بتعيـني نقطـة بدايـة سـلوكية أي نــواة 
السلوك الذي يريد تطويره لدى الطفـل ثـم يعـني كافـة األجـزاء أو الخطـوات 

ها أو إظهارها الكتـساب الـسلوك السلوكية الالزمة التي يجب عىل الطفل تعلم
ناسـب لقـدرات الجديد يراعي بالطبع يف هذه الخطـوات الـسلوكية الطـول امل

  الطفل 
وكثريا مـا ميتلـك الطالـب بـصيغة متفرقـة أو مـشوشة الخطـوات  التسلسل -4

السلوكية املختلفة للعادة املطلوبـة حيـث تنحـرص عـادة املـريب يف مثـل هـذه 
هذه األجزاء أو الخطوات معا واقرأن بعـضها بـبعض األحوال يف تنظيم يف مثل 

 حسب حـدوثها بالحـث والتعزيـز مـن خـالل مـا يعـرف يف التعـديل الـسلويك
  بالتسلسل 

يعمد املعالج يف هذا اإلجراء إىل سحب أو تخفيـف املنبـه التاليش التدريجي -5
الذي يحفز حـدوث الـسلوك ثـم يعـززه تـدريجيا حتـى يـصل الطفـل ملرحلـة 

 . ها إظهار السلوك مبنبه أو تعزيز رمزي أو لفظي يستطيع في
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   تعديل سلوك األطفال بتقليله أو حذفه
سنتحدث اآلن عن تعديل سـلوك الطفـل بالتقليـل أو الحـذف بواسـطة عـرش 
إجراءات ،والجـدير بالـذكر أن هـذه اإلجـراءات عمومـا هـي صـيغ أو وسـائل 

ميز كل منهـا بإنتـاج اثـر مختلفة لعقاب األطفال عىل سلوكهم غري املرغوب يت
إن الفقرات التالية ستوضح كيفيـة اسـتخدام نفيس مبارش أو غري مبارش عليهم 

  حقيق التعديل السلويك املطلوب هذه اإلجراءات لت
يقوم املعالج عند إدارته للغرامة الكلية املؤقتـة بـسحب كلية املؤقتة الغرامة ال

 الطفل من البيئة املعززة نفسها املعززات البيئية لسلوك الطفل مؤقتا أو إبعاد
لفرتات ترتاوح عادة بني دقيقتني وعرش دقائق حيـث مـن املمكـن أن ينـتج يف 

  الحالتني كف الطفل أو توقفه عن إبداء السلوك السلبي 
  الغرامة املتدرجة والربح املتدرج 

يشبه مفهوم الغرامة املتدرجة مفهوم الغرامة الكلية املؤقتة من حيث فقـدان 
ل للمعززات التي تحفز فيه الـسلوك الـسلبي ولكـنهام يختلفـان يف كـون الطف

األول يتم بسحب كمية معينة من املعززات كل مرة يبدي فيها الطفل السلوك 
 يتم سحب املعززات كليـا - الغرامة الكلية املؤقتة-غري املرغوب بينام يف الثاين 

املفهـومني يتمثـل يف وهناك اختالف آخر بـني . من الطفل لفرتة زمنية محددة 
  كون الغرامة املتدرجة مادية يف الغالب أما يف الثانية فهي نفسية 

   إزالة الظروف غري املرغوبة
ا يف الغالـب إىل يتمثل هذا األمر يف إزالة الظروف وراء سلوك الطفل السلبي مؤدي

يتلخص هـذا اإلجـراء بـسحب املعـززات أو املثـريات تقليله أو حذفه تغيري املنبه 
السلبية التي تنتج السلوك غري املرغوب ويف هذه الحالة يعمد املعلـم إىل تحديـد 
تلك املنبهات التي بوجودها مييل الطفـل إىل إحـداث الـسلوك غـري املرغـوب ثـم 

  ها بإدخال منبهـات إيجابيـة بديلـة اإلشـباع يعمد إىل سحبها أو التقليل من فعاليت
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 يحفـزه لتكـرار الـسلوك الـسلبي  للطفل من خالل اإلشـباع بـانيسمح املعالج
تطرفـة فيكيـف بذاتـه عنـه أو بعـض الحـاالت امل.حتى ينهك الطفل من ذلك 

 ) اإللغاء(االنطفاء يطلب الطفل إعفاءه من ذلك 
يتلخص مفهوم االنطفاء كإجراء لتقليل السلوك أو حذفه يف توقـف املـريب عـن 

ك نتيجـة لهـذا تعزيز الـسلوك الـسلبي للطفـل بالتجاهـل غالبـا فيبـدأ الـسلو
 باالنحسار 

 قوة وكام حتى ينطفئ متاما من شخصية الطفل
 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat
=3&id=581 
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  العقاب
العقاب يكون لفظيا بالتأنيب أو التوبيخ أو ماديا بالخسارة ليشء ميتلكـه الطفـل 

إن تحذيرات اسـتخدامه توضـح .كالفلوس مثال أو بالرضب ف بالحاالت املتطرفة 
أن اســتعامله قــد يحــدث لــدى الطفــل ســلوكا أو مظــاهر شخــصية ســلبية غــري 

يـتلخص هـذا اإلجـراء بالطلـب مـن الطفـل التصحيح الزائد الب تحبة يف الغمس
ثم تطبيقـه ) أو ميارسه(الرجوع إىل البديل اإليجايب للسلوك السلبي الذي مارسه 

لعدة مرات أو ملدة من الزمن حتى يتسنى له تصحيح حالته واكتـساب الـسلوك 
تقـوم عـىل املرغوب املضاد وتقويته عنده  ولهذا ال بد مـن تـوفري بيئـة مناسـبة 

البيت الدميقراطي واألمن االجتامعي والرعاية الصحية والنفسية املناسبة وكـذلك 
الدعم النفيس والتواصل االجتامعـي يف جـو عـائيل واجتامعـي مغلـف بالـدفء 
والحنان واستخدام األساليب الرتبوية يف النقاش والحوار والتدين والحفـاظ عـىل 

ــسا ــة املؤس ــيخ دول ــضاري وترس ــوروث الح ــضاراتامل ــان والح ــوار األدي   ت وح
 واألجيــال وصــون الحريــة والعدالــة االجتامعيــة وتفهــم احتياجــات املــراهقني 
والخصائص النامئية ومتطلبات هـؤالء بعيـدا عـن الحديـة واالسـتقواء والـرشاكة 
املجتمعية بني الوالدين ومؤسسات التنشئة االجتامعيـة ودور اإلعـالم وأصـحاب 

  س ومحـــارصة أي أاخـــتالل أومـــشكلةاالختـــصاص وبـــشكل علمـــي ومـــدرو
 قبل وقوعها والتعاطي معها بـشكل فعـال وتفعيـل دور املدرسـة والجامعـة يف 
  أحــداث تغيــري يف املجتمــع وتــصويب األخطــاء وكيفيــة الرتبيــة الــصحيحة 

أن .وعىل أسس إسالمية صحية ونفسية متوافقة مع الشخص ومجتمعـة وبيئتـه 
 مراكز التعلم والرتفيه واملطالعـة وعمـل وجود األب النموذج وإالم كذلك وتوفري

ــر ــحاب الفك ــورين وأص ــطني واملتن ــل دور الناش ــدوات وتفعي ــارضات والن   املح
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 وقــادة الــرأي واملــسجد ودور العبــادة ينــتج مجتمــع متكافــل يتجــاوز هــذه 
  االضطرابات ويقود املجتمع إىل الطريق الصواب

  الدور السيكولوجي لالب يف حياه اطفالة
  :. :.مقدمة 

الب دورا  يف حياة الطفل وهو امر ال غنـى عنـه ، واملهـم متامـا يف املـساعدة ل
عىل تحديد التنمية الصحية للطفـل ، وكـل طفـل يولـد يف هـذا العـامل ميتلـك 
مجموعة من  الجينات التي تم الجمع بينها خصيصا من خالل عملية االنجاب 

أنه من املنطقـي نصف الطفل جينات يأيت من والدته  ونصف من والده  اال . 
أن وجود واألب واألم عىل حد سواء هـي يف غايـة األهميـة يف املـساعدة عـىل 

  .  تحديد رفاه الطفل 
http//translate.googleusercontent.com/translate                                                       
                                                                                 

بعض الصفات التي يتحىل بها الطفل من أجـل تحقيـق مـستقبل أكـرث أرشاقـا 
 )اىل األم واألب( وآمن 

 
  .سليم الجسم والعقل خاليا من االمراض أو االعاقة -1
 .يفكر  تفكريا علميا سليام بعيدا عن االوهام والخرافات -2
 . له والرسته وملجتمعهعاقال يستخدم اراداته فيام فيه الخري -3
يتحمل املسئولية ويتعاون مع غريه حتى ولو اختلفـوا عنـه يف الجـنس أو -4

 .الدين أو االصل دون تعصب أو تطرف بالرغم من اعتزازه بنفسة 
يستطيع اتخاذ القرارات الالزمـة يف حياتـه للوصـول اىل األمثـل للمـشاكل -5

 .التي تواجهه 
 .لتي متر به يف حياته ويستفيد منها يتعلم بنفسه من الخربات واملواقف ا-6
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يتفهم ويحرتم ما حوله من أشياء مادية أو معنوية ويحافظ عليهـا وعـىل -7
 .نظافتها وجاملها 

  طموح األباء ومستقبل األبناء
ان من الطبيعي أن نفرض الواجبات عىل أطفالنا ولكـن رشطـا رضوريـا لـذلك 

فلكـل طفـل . تاممـاتهم هو مراعاة أن تتمىش هذه الواجبات مع قدراتهم واه
فرديته ، واذا تجاهلنا هذه الفردية وفرضنا عليهم ما نفضلة نحن وما يناسـب 
طموحاتنا نحن مربرين ذلك دامئا بأنه ملصلحتهم ، فاننا بذلك نعـرض اطفالنـا 
للوقوع يف مشكالت يومية عىل املدى القريـب ، كـام أننـا نعرضـهم للمـشاكل 

لذلك كان ال بد أن نتنـازل .  املدى البعيد التي تتعلق بتكوين شخصياتهم عىل
متاما عن فكرة أننا اذا بكرنا  بتعليم الطفل فاننا بذلك نستطيع أن نخلق منـه 

فحتى لو نجحنا يف ذلك فاننا سوف نخلق منه انسانا آليـا غـري . انسانا متفوقا 
ال وما يقال عن الرتكيز عـىل الناحيـة االكادمييـة يقـ. نافع ملجتمعه وال لنفسة 

  أيضا عـن الرتكيـز عـىل التفـوق الريـايض أو التفـوق املوسـيقى أو حتـى عـىل
ان االطفـال الـصغار ال بـد أن يـشبوا وهـم يـشعرون .  جامل الطفلة الصغرية

ائهم أو بأنهم محبوبون من اجل شخصيتهم ولـيس مـن اجـل جاملهـم أو ذكـ
  أذ مــن الطبيعــي أن نقــدر موهبــة الطفــل. تفــوقهم الريــايض أو الفنــي

. اصة الخاصة ، ولكن عىل أن تعترب دامئـا يف املرتبـة الثانيـة مـن االهميـة  الخ
فـاذا . علينا أن نهتم بشخصية الطفل يف املكان االول قـدر اهتاممنـا بنجاحـة 

  نجحنا يف تنشئة طفـل قـادر واجتامعـي ومحـب وذي خلـق فـأن يكفـي لـيك
 ذلـك لطفلنـا ومام ال شك فيه أننـا اذا حققنـا.   يكون مدعاة لفخرنا ورسورنا 

نكون قد وضعنا له بالفعل االساس الرضوري الذي سوف يـساعدة حـتام عـىل 
ــارة أخــرى فــأن النجــاح ســوف يجــد طريقــة اىل الطفــل بعــد. النجــاح    بعب

ــصفات  ــذه ال ــه ه ــت لدي ــي اذا تحقق ــشكل طبيع ــك ب ــلمنا.  ذل ــاذا س    يفف
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كل طفل النهاية بان لكل طفل طبيعة خاصة ، وأننا ال بد أن نعمل عىل تنمية 
فرد بناء عىل ما تؤهله له قدراته واهتامماته دون ما دفع أو اهامل يبقى اذن 

  . أن نهيىء له املناخ االرسي الصحي العام الذي يناسبه 
  .كيف تعمل عىل خلق مناخ أرسي صحي

  .تفاعل مع مولودك منذ اللحظة االوىل مليالدة -1
 .ضمه اىل صدرك بالحب والحنان والدفء العاطفي -2
 . يف عينية أنظر-3
 .ابتسم له ناغيه حدثه فأن لذلك اثرا كبريا يف منو قدراته مستقبال -4
امنح طفلك فرصـة االستكـشاف واالسـتطالع يف املنـزل بـأن ترفـع جميـع -5

االشياء الخطرة التي تهدد سالمته أو التي ميكن أن تكرس بـسهولة ، عـىل 
جـالت أرفف مرتفعة بعيدا عن متناول يـده وضـع  بـدال  منهـا بعـض امل

 .والجرائد القدمية ، وكذلك اللعب املناسبة لعمرة 
استجيب لطفلك عىل الفور بقدر استطاعتك كلـام احتـاج اىل عونـك مـع -6

 .توفري جو من البهجة والتفاؤل والتشجيع بقدر االمكان 
 .ضع حدودا ال تنازل عنها أمام طلبات طفلك غري املعقولة وغري املقبولة -7
ن يقوم به وركز عىل ذل جهدا لفهم ما يحاول أتحدث كثريا مع طفلك واب-8

 .ما يراه مهام
استخدم الكلامت التي يفهمها طفلك مع اضافة كلـامت جديـدة - 9

  اذا أعطـــاك الطفـــل كـــرة : مـــع املفـــاهيم املتـــصلة بهـــا مـــثال 
هذه الكرة حمراء مثـل بلـوزيت ، امـا قميـصك : حمراء فقول  له 

ــك فــرص ــنح طفل ــون وهكــذا ام ــل البطل ــو أزرق مث ــتعلم فه  ال
  باصــطحابك لــه اىل الــسوق أو الــسامح لــه مبــساعدتك يف القيــام 
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ببعض االعامل ان ذلك أجدى مـن تركـه جالـسا واعطائـه محـارضة فـيام 
 .يجب وما ال يجب عملة 

أن االطفال بطبيعتهم يحاولون االتصال باالشـخاص :  كن متقبال ال رافض -10
 هـذا باملثـل يبتـسمون وعىل االبـاء أن يقـابلوا. واالشياء التي تحيط بهم 

عندما يبتسم لهم الطفل ، يعلنون حـبهم بـضمه اىل حـضنهم ويظهـرون 
 . مهام صغر. رسورهم بكل نجاح 

 اســمح الطفالــك باملــشاركة ، فاالطفــال يــشعرون بــالفخر عنــدما يــرون - 11
انفـسهم كاعـضاء نـافعني يف مجــتمعهم وان مبقـدورهم خدمـة االخــرين 

 .كرة جدا وميكن أن تبديئ ذلك يف مرحلة مب
 طفل السنتني مثال ميكنـة ان يـساعد يف القيـام بجمـع لعبـة ووضـعها يف - 12

 .وطفل الثالث سنوات ميكنة االشرتاك يف تحضري املائدة . مكانها الصحيح 
   وطفل السبع سنوات ميكن ان يسند الية بعض االعامل الكبرية النافعة-13
رسة لحـل  ال تنىس ان الطفـل بعـد ذلـك ميكـن ان يـشارك يف مجلـس اال- 14

مشكالتها ، بل ويشارك يف مجلـس االرسة لحـل مـشكالتها ، بـل ويـشارك 
ايضا يف الحديث عن بعض املشكالت املوجودة يف املجتمع وعىل املستوى 

 . العاملي 
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  معايري النمو الجسمي الطفل حديث الوالدة 
  كغــم ويكــون يف4،600  اىل 2،500يــرتاوح وزن الطفــل حــديث الــوالدة بــني 

سـم كـام يـرتاوح 50 سم مبتوسط 55  -  45 ويرتاوح طولة بني 3،400املتوسط 
 سـم والـذكور عامـة 35  ويكون يف املتوسـط 37،2    – 32،6محيط رأسة من 

  . اكرب حجام من االناث 
  النمو الجسمي 

يحدث منو الطفل رسيعا يف الفرتة االوىل من الحياة ، ثـم تقـل رسعـة النمـو 
فال حديثو الـوالدة بعـض الـوزن يف العـرشة أيـام االوىل للطفل ، ويفقد االط

) كغـم3(من العمر ، ثم يسرتجعون اوزانهم عند اليوم العـارش بعـد الـوالدة 
) كغـم6(ويضاعف الطفل وزن الوالدة يف بداية الشهر الخـامس مـن العمـر 
) كغـم9(ويصبح وزنة ثالثة اضـعاف وزن الـوالدة عنـد انتهـاء الـسنة االوىل 

ونالحـظ أن اكتـساب ) كغـم12(اف عنـد انتهـاء الـسنة الثانيـة واربعة اضع
الوزن يكون ارسع يف حالة الطفل املولود قبل امليعاد عنه يف الطفل املكتمل 

امـا بالنـسبة للطـول فـان . النمو وهكذا رسيعا ما يتساوى االثنان يف الـوزن 
  سم ويزيد الطول ايـضا زيـادة رسيعـة50حديث الوالدة يكون طولة حوايل 

يف الفرتة االوىل من الحياة ثم ال تلبث ان تقل نسبة هذه الزيادة فـيام بعـد 
مــن طولــة يف الــسنة االوىل فيــصبح % 50ويكتــسب الطفــل زيــادة قــدرها 

 سـم ويـستطيع أن يـضاعف 82،5يف السنة الثانيـة فيـصبح % 25سم ثم 75
 سم ويصبح طولة ثالثـة اضـعاف100طول الوالدة عند انتهاء الرابعة فيصبح 

اما محيط الرأس للطفـل فانـه يزيـد ) . سم150(عند انتهاء عامة الثاين عرش 
 غـم عنـد 350الـذي يـزن . زيادة كبرية يف السنة االوىل تبعا لرسعة منو املخ 

الوالدة يـصبح وزنـه ضـعف ذلـك عنـد نهايـة الـسنة االوىل ، يـصبح اربعـة 
  يف املـخاضعاف ذلك عند بلوغ االنسان سـن النـضج ، وهكـذا يكـون النمـو 
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من البـالغ % 75 ايضا رسيعا الفرتة االوىل من الحياة ، حيث يكون مخ الطفل 
اما محيط رأس الطفل فيكـون عنـد الـوالدة . عند انتهاء العام الثاين من العمر

سـم يف انتهـاء 45سم ثم يزيد زيـادة كبـرية يف الفـرتة االوىل فيـصبح 35حوايل 
سـم 50ذلك فيكون محيط الـرأس الشهر السادس ، ثم تقل رسعة الزيادة بعد 

وتتغري نسب ابعاد الطفل الجسمية كـذلك ، فعنـد . يف العام الرابع من العمر 
مـن الطـول الكـيل للجـسم ، وتكـون % 25الوالدة يصل طول رأس الطفـل اىل 

الرسة هي نقطة الوسط بني قمة الرأس والكعوب ثم بعـد ذلـك تكـون رسعـة 
راس اصـغر نـسبيا مـام كـان اذا قـورن منو االطراف اكرث من الـراس فيـصبح الـ

بالذراعني واالطراف التي تزداد رسعة منوها بعـد ذلـك فتـصبح عظمـة العانـة 
وهنـاك بعـض املعـادالت البـسيطة التـي مـن . هي نقطة الوسط عند البلوغ 

خاللها يستطيع الوالدان ان يعرفا الطول والوزن الطبيعيني لكـل عمـر ميـر بـه 
يف هذا املجال ان ما ذكرناه هو متوسط مقاييس طفلهام ولكن يجب ان نذكر 

االطفال وقد يقل الطفل او يزيد عن هـذا مبقـدار طبيعـي ولكـن يجـب عـىل 
الوالدين اللجـوء اىل الطبيـب اذا الحظـا اختالفـا كبـريا بـني مقاسـات طفلهـام 

  .واملقاييس الطبيعية لنفس العمر 
  كيف نفهم طفل املدرسة االبتدائية 

رحلة يبدأ الول مرة يف حياتـه  يتخـذ موقفـا جـديا مـن العمـل الطفل يف هذه امل
واالنجاز ، أو بعبارة اخرى فان االتجاه االسايس للشخص نحو العمل واالنجاز ينمو 

يـساعد : يف مرحلة الطفولة املتأخرة ويساعد عىل ذلـك بـالطبع عوامـل متعـددة 
لـة التـي متكنـه مـن منو االمكانات املختلفة عند الطفل يف هـذه املرح: عليه اوال 

القيام بالعمل واالنجاز ولعل أول ما يسرتعي االنتباه يف هـذا الـصدد ، هـو قـدرة 
  الطفــل عــىل اكتــساب املهــارات يف جميــع النــواحي املعرفيــة والحركيــة والفنيــة
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 واالجتامعية فمـن القـدرة عـىل تعلـم القـراءة والكتابـة والحـساب والتـاريخ 
 الكثري من الحرف اليدوية مثـل اشـغال االبـرة والعلوم  ، اىل القدرة عىل اتقان

واألشغال الخشبية والجلدية واعامل النسيج وغريها اىل الرقص والغناء والفنون 
ــصويت  ــاب الت ــسلة والع ــرة ال ــرة وك ــاب الك ــشكيلية واملوســيقى ، اىل ألع   الت

ان الذي نريـد أن نؤكـدة هنـا هـو ان الطفـل يف هـذه . ،وغريها من املهارات 
  كون قد وصل اىل مستوىاملرحلة ي

من النمو ميكنه من القيـام بـالكثري مـن االعـامل ، وهـذا هـو االسـاس االول 
ليس هـذا فحـسب بـل . الذي يساعده عىل اتخاذ موقف ايجايب من العمل 

أن طفلنا ليجد نفسه اىل جانب ذلك ، تواقا وشغوفا ومياال بشدة اىل االنجاز 
بعبارة أخرى فأن الطفـل . ء ما يف كل مجال يستطيع ان يقوم فيه بعمل يش

ال يكون معدا فقط الكتساب املهارات والقيام بعمل أشياء نافعة ، بل يكون 
فاملهــارات التــي يكتــسبها الطفــل يف هــذه . ايــضا مــدفوعا اىل ذلــك بــشدة 

املرحلة هي مهارات جديـدة وهـي تجعلـه اقـرب اىل مـا يبديـه الكبـري مـن 
 يكتسبها الطفـل تـزداد معهـا درجـة ذلك فكل مهارة جديدةوعىل . قدرات 

استقالليته ورمبا تضاف معها مسئوليات جديدة بالنـسبة لـه مـام يزيـد مـن 
والدافع اىل الكفاءة دافـع أويل نـستطيع أن . شعور الطفل بأهميته وكفاءته 

وعـىل ذلـك ميكـن ان . نفرس يف ضوئه بشكل اوضـح جميـع مظـاهر النمـو 
. وسـيلة الطفـل لتحقيـق تلـك الكفـاءة نعترب االنجاز يف هـذه املرحلـة هـو 

باالضافة اىل هذه الدوافع االولية الكتساب املهارات يف املرحلة ، هناك ايـضا 
التشجيع الذي يلقاه الطفل من املجتمع يف نفس االتجاه ، فاالباء واملعلمون 
يشجعون االطفال عىل االتقان فيام يعملـون ، وذلـك عـن طريـق الـدرجات 

لطفــل يف املدرســة او الجــوائز واالمتيــازات الخاصــة أو التــي يحــصل عليهــا ا
ــشجيع  ــائل الت ــن وس ــك م ــري ذل ــراء أو غ ــضا. االط ــاق اي ــل الرف ــد يعم   وق
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 كمصدر آخر من مصادر التشجيع عىل اكتساب املهـارات وان كـانوا يف بعـض 
  .االحيان يقومون بأحداث بعض اآلثار السلبية 
هـذه املرحلـة أن يـتعلم ضـمن بل ان الثقافة بوجة عام تتوقع من الطفـل يف 

أشياء أخرى املهـارات االساسـية التـي تقيمهـا تلـك الثقافـة ويف الثقافـة التـي 
  :نعيش فيها ميكن أن نجمل تلك التوقعات فيام ييل 

  .تعلم املهارات االساسية يف النواحي املعرفية والحركية والفنية-1
لتعـاون التعاون مع الرفاق من نفس الجـنس وا: التعاون االجتامعي -2

 ) .اكتساب روح الفريق(يف اللعب 
القدرة عىل الحكم بنفسه عىل انجازاته ، ما اذا كانت : تقدير الذات -3

 ....عىل املستوى املطلوب أم ال
 االلتزام مبا يلقي علية من مسئوليات وما يكلف به من واجبات -4

موقف الثقافة اذن سواء من حيث تشجيعها للطفل عىل االنجـاز او مـن 
وقعاتهــا ملــا يجــب أن يكــون عليــه يف نــواحي النمــو املختلفــة ال حيــث ت

يتعارض فيام يبـدو مـع الـدوافع االساسـية االساسـية لـه ففـيم املواجهـة 
والتناقض اذن بني الطفل واملجتمع يف هـذه املرحلـة ؟ بعبـارة أخـرى مـا 
هي الخربات التـي تجعـل الطفـل ال يحقـق  شـعورا باالنجـاز والتـي قـد 

   الدوافع االساسية يف هذه الفرتة من حياته تحبط لدية تلك
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  االنجاز يف مقابل الشعور بالنقص
الواقع أنه ال موقف املجتمع وال موقـف الطفـل يكـون باسـتمرار مواتيـا 
لتنمية الشعور ياالنجاز عند ذلـك االخـري يف هـذه املرحلـة ، بـل السـباب 

دية من ناحية اخرى تتعلق بالطفل ذاته من ناحية ومبوقف الثقافة التقلي
قد يشيع لدى الطفل شعور بالنقص والدونيـة وعـدم الكفـاءة بـدال مـن 

  ....الشعور باالنجاز والكحفاءة 
ان اي اعاقة جسمية أوعقلية ميكن ان متنع الطفل من اكتساب مهارات 
بالذات فاذاما كانت نظم الثواب يف  الثقافة موجهة بـشكل قـاطع نحـو 

حـو اتقانهـا فاننـا ال نـستبعد ان يعـاين اولئـك اظهار تلك املهارات بـل ن
االطفال الذين ال يستطيعون اكتساب تلك املهارات مـن مـشاعر الـنقص 
والدونية بل حتى بدون ان يكون هناك تعويق أو عجز حقيقي فانـة يف 
ثقافة تقوم عىل اساس من التنافس واملفاضلة ومـع وجـود ذلـك املـدى 

رات تصبح الخربات التـي يعـاين فيهـا الواسع من الفروق الفردية يف القد
الطفل من الشعور بالدونية او عدم التكافؤ امرا ال مفر منـه فـال يوجـد 
احد يستطيع أن يقوم بكل يشء عـىل أحـسن وجـه ورسعـان مـا يـدرك 
االطفال يف هذه املرحلة  أنـه لـيس يف مقـدورهم أن يتقنـوا كـل مهـارة 

 يكون لديه شـعور ايجـايب يحاولون اكتسابها وبالتايل فحتى الطفل الذي
أو اتجاه جدي نحو العمل والذي يجد يف التحديات الجديدة شيئا مثـريا 
ال ميلك يف هذا االطار الثقايف اال ان يعـاين قـدرا مـا مـن مـشاعر الـنقص 
بالنسبة ملهارة أو مهارات معينة مل يستطيع أن يتقنها ومع ذلك فاذا كنا 

ة أو نـواح معينـة يعـوض عـن  بـأن النجـاح يف ناحيـ--- نظريـا –نسلم 
 – ونحن مطمئنني –الفشل يف نواح أخرى فاننا نستطيع عندئذ أن نقلل 

  من أهمية الفـشل يف بعـض النـواحي ، أو مبعنـى آخـر مـن قيمـة هـذا 
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عىل هذا االسـتنتاج النظـري " االنجاز يف مقابل النقص" الفشل يف معادلة 
ت تقف موقفا موحـدا كان يكون صادقا ، فقط لو ان الثقافةكان ميكن ان

فالثقافـة .. يف تقييمها للمهارات املختلفة ،ولكـن ذلـك لـيس هـو الواقـع 
التي نعيش فيها ال تعطي جميع النواحي التي ميكن أن يربز فيها الطفـل 

فالنجـاح يف مجـال القـراءة مـثال يكافـا عليـة . نفس الدرجة من االهمية 
ض العطـب الـذي قـد الطفل بدرجة اكرب بكثري من النجاح يف اصـالح بعـ

كذلك يلقى النجـاح يف ألعـاب الفـرق تقـديرا أكـرب . يصيب سيارة قدمية 
واملجتمـع ادن يتـدخل ........... اصالح الراديو وهكـذابكثري من النجاح يف

بعملية تشجيع لنواح معينة دون نواح أخرى بحيث يصبح من الـصعوبة 
تمـع ان يعـوض مبكان عىل طفل يفشل أو يتخلف يف مهارات يقيمها املج

عن ذلك بالتميز يف مهارات أخرى ال تلقى من املجتمع نفس الدرجة مـن 
  .التقدير 

ويتدخل املجتمع ليخلق مشاعر النقص بطـرق اخـرى كـام يحـدث مـثال 
فسواء يف املنـزل او . عندما يقوم بعملية املفاضلة أو املقارنة بني االطفال 

يسوا عـىل نفـس املـستوى وحي بأنهم لاملدرسة يواجه االطفال بعبارات ت
... الذي علية طفل أخر قد يكون جارا أو اخا أو رفيقا او زمـيال باملدرسـة 

الخ وانه ال يليق بهم أن بهم أن يكونوا أقل مستوى من هذا او ذاك مـن 
ــه ال ينقــصهم يشء ع ــال الن ــه االطف ــل أن وهكــذا ............................ن ب

ــذ يف املدرســة يف حــ ــان مــنهم مــن هــو تقــدير التالمي ــوحي ب ــه ي   د ذات
وينتقد االطفـال أو يكـافئون عـىل أسـاس . متأخر ومنهم من هو متقدم 

  مثــل هــذه املامرســات مــع االطفــال تخلــق تناقــضا. مــن هــذه املقارنــة 
   بـــني الـــدافع الـــذايت لالشـــرتاك يف نـــشاط مـــا مـــن أجـــل االســـتمتاع 

 هــذه بالتحــدي وباالنجــاز مــن ناحيــة وبــني تقــدير الظفــل لذاتــه بنــاء
  أنـا "املالحظات وشكة يف قدرتـه وخوفـه مـن الفـشل مـن ناحيـة اخـرى 
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ولكني كثريا ما أتسبب يف الخسارة للفريـق ، كـام " أحب أن العب الكرة 
يقولون لذا أعتق أعتقد أنني لن ألعب ان بعض االطفال يف هذه املرحلـة 

 مـن تعليقـات قد يحجمـون فعـال عـن االشـرتاك يف بعـض االنـشطةخوفا
واخريا قد يثري املجتمع مشاعر النقص عند االطفال ايـضا ........... م زمالئه

عن طريق ما يرتبط به تـرصفهم أو الفعـل الـذي يقومـون بـه مـن قـيم 
ويوصل املجتمـع رسـالته هـذه اىل االطفـال . سلبية يف نظر ذلك املجتمع 

املـسار االول هـو ذلـك الـذي يوجـه فيـه النقـد اىل : من خالل مـسارين 
الذي يحـاول . كنت حاولت لكنت قد تجنبت الفشل اذا "الطفل دافعية 

ال بد له ان ينجح ولكنك ال تريد ان تحاول مبثل هذه العبارات قد يواجه 
الوالد أبنه او  املدرس  تلميذه باسلوب ال يساعد باملرة عىل اثارة الدافع ، 

ذي اما املسار الثاين فهـو ذلـك الـ. بل عىل العكس قد يعمل عىل اطفائه 
رسـالة " انـت طـول عمـرك خائـب " توجه فيه الرسالة اىل قـدرة الطفـل 

وال شـك ان . تحمل معنى انعدام قدرة الطفل كلية عىل القيام بعمل مـا 
عديم الكفاءة "حدا وهو انه مثل هذه الرسائل ان كانت تتضمن معنى وا

وان ذلك راجع اىل سبب يعترب هو مسئوال عنـه .. ال يستطيع أن ينجح "...
بعبـارة اخـرى فـان . اما عجزا يف االرادة او عجـزا يف القـدرة أو كلـيهام : 

الرسائل التي يتلقاهـا الطفـل مـن املجتمـع قـد تنتهـي بـه اىل أن يكـون 
مفهوما عن ذاته انه عاجز او قـارص او نـاقص ويتحـول هـذا املفهـوم اىل 

 ان طفـل املدرسـة. نظرة تشاؤم بالنـسبة المكانيـة النجـاح يف املـستقبل 
االبتدائية غالبا ما يشعر بالخجـل ازاء الفـشل كـام يـشعر طفـل مـا قبـل 

  ..املدرسة بالخجل عندما يبلل رسوالة 
بل مشاعر الشك وانعدام الثقة اىل جانب مـشاعر الـذنب والخجـل هـذه ، 
  مام يكون قد اكتسبه الطفل يف مراحل منوه السابقة ، لرتتبط ارتباطـا وثيقـا 
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ــا ــد يع ــي ق ــنقص الت ــةين مبــشاعر ال ــة الحالي ــل يف املرحل ــا الطف ان ..منه
التعليقات التي يتلقاها الطفل عىل فـشله أو النتـائج التـي ترتتـب عليـة 
تعني ان هناك معيارا خارجيا لالتقان ، أو منوذجا مثاليا مل يستطع الطفل 

ويكفي أن مير الطفل بخربات قليلة من الفـشل . ان يصل اليه او يحصله 
 مـشاعر سـلبية – يف مثل ذلك املناخ االجتامعـي –، ليك يخلق ذلك لديه 

قوية ميكن أن تؤدي به اىل تجنب القيام بواجبات جديدة تفاديـا للفـشل 
  .املحتمل 

من شعور بالنقص اىل عزوف عن :::: ويدور الطفل بذلك يف حلقة مفرغة 
  .القيــــام بنــــشاط ايجــــايب جديــــد اىل زيــــادة يف الــــشعور بــــالنقص

  
 اي تلــك التــي يعــاين فيهــا الطفــل مــن الــشعور .ويف الحــاالت املتطرفــة 

بالنقص يف أقىص درجاته ،ميكـن أن نـشاهد لديـه عـدم املبـااله وانعـدام 
مثل هؤالء االطفال ال يجدون . الثقة يف النفس واالنعزال أو االنزواء التام 

ويـصبح مـن . يف أنفسهم أية امكانية للقيام بيشء ما نحو املجتمع االكرب 
 ، بل قـد يكـون مـن املـستحيل أن يـتم عندئـذ  االنـدماج املتعذر بالتايل

التدريجي املفروض بني الفرد والبيئة االجتامعية وهذه نتيجـة يف منتهـى 
الخطورة اذ قد يصل االمـر بالطفـل اىل شـكل أو أخـر مـن اشـكال عـدم 

  .التوافق
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 خصائص منو الطفل يف هذه املرحلة
  .... ان الشعور باالنجاز هو مفتاح منو الشخصية والتوافق يف املرحلة -1
ة الطفـل عـىل تقـدير الواقـع آن الهدو الهدوء االنفعايل النـسبي وقـدر-2

وادراكة لوجهة نظر اآلخر ميكنانه من الضبط والتحكم يف سلوكه اىل حـد 
  .كبري 

ان الفروق الفردية يف هذه املرحلة هي من التنـوع بحيـث ال ميكـن -3
لكل االطفال ان يجدوا الفرص التـي تناسـبهم للنجـاح اال اذا سـلمنا 

  برضورة تنويع هذه الغرص
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  :خالصة
تتلخص قواعد تنـشئة الطفـل يف املرحلـة يف االجابـة عـن الـسؤال كيـف 
نساعد الطفل عىل حل التناقض االسايس يف حياته بني الدافع لالنجاز مـن 

  .ناحيته وعوامل االشعار بالنقص من ناحية املجتمع 
 أن دور املدرسة ال يقل عـن دور املنـزل يف ويف هذا االطار ال أن نقرر اوال

 السبيل 
  ::::::::::::::::اما الدور من ناحية كل منهام فيتلخص يف

ايجاد فرص للنجاح أمام كل طفل يف املدرسـة بنـاء عـىل قدراتـه الذاتيـة -1
ــــك ــــزل يف ذل ــــساعدة املن ــــن م ــــد م ــــة وال ب ــــصة املعرفي   .وخصائ

واء من ناحية الوالدين أو  اتخاذ موقف ايجايب من التحصيل املدريس س-2
  ..من ناحية املدرسة وذلك عن طريق التشجيع واملتابعة وااليحاء 

ــي --3 ــضمري الخلق ــة ال ــة نظــر اآلخــر يف تنمي   . املــساعدة عــىل اتخــاذ وجه
  ............................ تقبل الطفل ووضع حدود واضحة للسلوك-4
لنجاح التي تزيد بدورها مـن  تنمية احرتام الذات يساعد عىل زيادة فرص ا-5

  .................شعور الطفل باحرتام الذات 
ــاعة الجــو 6-   ــة واش ــن االتوقراطي ــد ع ــع الحــزم والبع ــاطفي م ــدفء الع ال

الــدميقراطي يف االرسة مــن اهــم العوامــل التــي تــساعد عــىل تنميــة الــشعور 
 .بالتقدير وتزيد من احرتام الذات
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  الضبط واملسؤلية الخلقية 
ان من اهم خصائص الطفل يف هذه املرحلة من الناحيـة االنفعاليـة هـي 

كذلك فهو مـن الناحيـة املعرفيـة قـادر عـىل . الهدوء النسبي لالنفعاالت 
يف واذا اضـفنا اىل ذلـك رغبـة الطفـل الـشديدة . اتخاذ وجهة نظر اآلخر 

أي شأنه شـأن الكبـار ولـيس صـغار االطفـال االنجاز ويف ان يصبح كبريا ، 
ونرى من السهل جدا عىل املربني ان يحصلوا من الطفل يف هذه املرحلـة 
عىل نتائج عظيمة جدا فيام يتعلـق بعمليـة الـضبط وتوجيـه الـسلوك يف 

سؤلية اجتامعيـا االتجاه املرغوب فيـة ،وخاصـة فـيام يتعلـق بتحمـل املـ
فعن طريق التعلم باملالحظـة يـستطيع الطفـل أن يـتعلم .خلقيا ودينيا و

ليس فقط سلوكا خلقيا محددا كاالحسان مثال بل ميكنه ان يتخذ منظـور 
  .القدوة بأكملة

والتفاعل االجتامعي الذي يساعد عىل اتخاذ وجهة نظر اآلخـر يـساعد 
 ان فقـد دلـت البحـوث مـثال  عـىل. ايضا عىل تنمية السلوك الخلقي 

عن طريق لعـب االدوار (التدريب الفعال عىل اتخاذ وجهة نظر اآلخر 
ميكن ان يقلل بشكل كبري من السلوك املشكل كجنـاح االحـداث ) مثال

ليس هذا فقط ، بل التفاعل االجتامعي مـن جميـع االنـواع واالشـكال 
يعطي الطفل فرصة التخاذ منظور اآلخر ،سواء كان هذا مع االقران يف 

ثـم ان هـذه الخـربة يف .  مع رفـاق اللعـب أو داخـل االرسة الفصل أو
اتخاذ منظور اآلخر يف جميع هذه االحوال يكون لها تأثري كبري يف منـوه 

ويف رأي علم النفس أن ما يساعد الطفل عىل تكوين ضـوابط .الخلقي 
  داخلية قوية هو أن يحـدد الوالـدان بالـضبط مـا هـو الـسلوك الـذي

ا كـان هـذا الثـواب أو وأن يـرشحا ملـاذ. ليه  يثاب الطفل أو يعاقب ع
ـــاب ـــيم.ذاك العق ـــالف الق ـــدما يخ ـــة عن ـــذه املرحل ـــل ه   ان طف
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 الخلقية التي اكتسبها حديثا ال يعاين فقط بالشعور بالذنب بل انه يعاين 
 .من انخافض يف تقديره لذاته ايضا 

وعىل ذلك فان عقاب الطفل عـىل أي مخالفـة دون أن نـرشح لـه وجهـة 
فيده يف منو الضبط ا امنا يزيد من هذا الشعور السلبي لديه وال ينظرنا امن

 .الداخيل لديه
 يتمتـع افرادهـا بتقـدير عـال أمكن تقسيم االطفال اىل مجموعتني االوىل

، والثانية عىل العكس بتقدير منخفض ،وجد أن آباء االطفـال ذوي للذات
 ثابــت التقــدير العــايل للــذات تــربطهم باطفــالهم عالقــة تنقــسم بــشكل

  :بالصفات اآلتية 
 .التقبل التام  الطفالهم-1
  .  اقامة حدود واضحة ملا ميكن أن يصدر مـن أطفـالهم مـن أفعـال -2

يــسمح يف داخلهــا  االرصار عــىل فــرض هــذه الحــدود ، وان كــان -3
 .بحرية يف التعبري

  قهم املراهكيف نف
  . أن فرتة املراهقة ليست بالرضورة فرتة زوابع وعواصف نفسية-1
ن ما يعرتي املراهق من تغري يف النواحي النفسية ليس نتيجة الزمة  أ-3

للتغريات البيولوجية التي يتعرض لها وامنـا هـو نتيجـة للتفاعـل بـني 
هذه املتغريات من ناحية وبني املتغريات الثقافية التـي يعـيش فيهـا 

حــوالت حيــث ان املراهقــة بجميــع الت. مــن ناحيــة اخــرىاملراهــق
والسؤال ما الـذي يحـدث يف هـذه الفـرتة .الثقافةوالتغريات ترتبط ب

 )املراهقة(
ــاقض -أ ــه واصــدقائة :::    املواجهــة والتن بــني املراهــق ومجتمعــة وارست

ومدرستة والقوى والقيم واملعـايري الثقافيـة الـسائدة يف املجتمـع بـشكل 
 .عام
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والـسؤال  كيـف يـتخلص املراهـق مـن الـسلطة :  االستقالل الـذايت —ب
 غريها من السلطات التي متارس علية ضغوطا او مجرد اعـرتاف االبوية او

وهو الذي وصل اىل درجة من النضج الجسمي والعقيل ما ميكنـه معرفـة 
  مصلحتة الشخصية 

  .وين عالقات سوية بجامعة الرفلق  تك-ج
  .االقتصادي واختيار املهنة  االستقالل -د
 فيه قبـل املراهقـة يف الوقت الذي كان الطفل:  تحديد الدور الجنيس -و

يركز ميوله وعواطفة نحو االطفال من نفس الجـنس نجـد املراهـق يبـدأ 
  .ل مكانا هاما يف حيانه العاطفيةالجنس اآلخر يحت

الثقافــة ادراك املجــردات والتفكــري املجــرد ودور :  تبنــي أطــار خلقــي -ز
  .وتهميش دور املراهق 

  .االب واملعلم القدوة دور :  الذاتية أزمة املراهق يف هذه املرحلة -ر
 الخلط واالضـطراب يظل املراهق يعاين من:   املواقف الدينية الخلقية -ه

 يف تحديد دورة
كام تحددة الثقافة وقد تصل هـذه النمطيـة :   مواقف الدور الجنيس -ل

  .يف تحديد الدور الجنيس اىل حد املثالية
االقتـصادي وتـرتبط باملـستوى الطبقـي واالجتامعـي و:  فروق فردية -س

  . والتنشئة االجتامعية 
  يف مواجهة االزمة

  . تحديد واضح للهوية اىل التشتت واالنتشار واالنحراف -1
  املحاولة والخطا : التجريب -2
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الرصاع نتيجة رفض الجامعة او االقرتاب منهـا وذلـك نتيجـة : االغرتاب -3
  .الحساسية الزائدة نحو الذات والتمركز حولها 

أن املراهق يف سبيلة اىل تحديـد ذاتيـة او هويتـة عليـه ان بعبارة اخرى ف
  :يحدث تكامال بني

  .ما اكتسبة يف املايض من توحد مع قيم وافراد وجامعات معينة-1
 .النظام القيمي الراهن -2
 .اهدافه وطموحاته وتطلعاتة للمستقبل-3

  : يف املجاالت االجتامعية واالنفعالية: مشكالت املراهق كيف نواجهها 
 هـل -3. هل نحن عـىل حـق دامئـا -2. قة الحقيقة أهم يشء الصدا-1

 هل نتوقع اسـتقرارا زائـدا -5 هل نحن متساهلون -4. نطلب الكثري
 -8.  تفهـم املـشكلة -7 هل نحن مستعدون لقبول بعض التمـرد -6

  . لنناقش مشاكلنا
ــذهب املراهــق للمــساعدة  ــن ي ــب النفــيس.. أي ــري النفــيس -الطبي  الخب

   –عي االخصايئ االجتام
  :يف مجـــــــاالت التحــــــــصيل الــــــــدرايس واالعــــــــداد املهنــــــــي

 ولهـذا ال بـد - موقف املدرسـة– موقف االبوين – اهمية تحديد املهنة -
 – دراسـة كـل يشء عـن املهـن والحـرف –من دراسة الشخص واكتشافة 

  .التوافق بني املعلومات التي جمعت عن املهن
 علميـة – عدديـة –انيكيـة  ميك–ميول خلوية :   دراسة القدرات وامليول - 

 مصادر – مهنية – كتابية – اجتامعية – موسيقية – أدبية – فنية –اقناعية 
 يف مجـال وقـت – التوافق بني القدرات واملهن – دراسة املهن –املعلومات 

  – اهـداف النـشاط يف وقـت الفـراغ – أهمية شغل وقـت الفـراغ –الفراغ 
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  العالقـة بـني -وتحديـد الذاتيـة   الـذات - انواع النشاط يف وقت الفراغ 
  ..الجنسني 

ولهذا لالب دور كبري بأعتبارة منـوذج ينمـذج وقائـد وملهـم وصـاحب سـلطة 
ونفوذ وقـدوة ومحـدد للجـنس ورشيـك بأمتيـاز ومعلـم وصـانع فكـر ومـريب 
ومعتقد وصـاحب معتقـد ولديـه ثقافـة وهـل هـو دميقراطـي ام ديكتـاتوري 

ا نافعـا ورشيـك يف مجتمعـة وبـشكل ومتسلط وهل يستطيع ان يصنع انـسان
حقيقي قادر عىل مواكبة كل التطورات وصانع معرفة ومولـد لالفكـار ومفكـر 
ويتقبــل االخــرين ويحــرتم وجهــات النظــر املختلفــة ومــؤمن بنفــسة ومقــدر 
لالخرين ومتعاون يف حل كل املشاكل واملعضالت ورشيك حقيقي يف مجتمعـة 

 ومحقق لهويتة وبشكل يتناغم مـع ومنوذج ينمذج ولدية مستوى خلقي رفيع
   .خصائصة الشخصية واالنفعالية ولدية كفاية ذاتية ومحققا لذاتة

  .خصائص منو الطفل ما قبل املدرسة الحركية والجسمية واملعرفية -
  .تضاؤل رسعة النمو قبل املدرسة-
 .تطور عدد من املهارات الحركية كالقفز والركض-
 .تطور العضالت الكبرية-
 .دث وتذكرةمشاهدة الح-
 .التمركز حول الذات -
 .الرتكيز عىل بعد واحد فقط-
 . استطالة فرتة االنتباه-
ال يستخدمون اسـرتاتيجيات لفظيـة ولكـنهم يظهـرون اسـرتاتيجيات -

خصائص منو الطفـل مـا قبـل املدرسـة االنفعاليـة ..واالشارة اىل.النظر
  .واالجتامعية
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ــال - ــشئة األطف ــة يف تن ــة ثالث ــاليب والدي ــسل. أس ــوي، الت طي ، الرتب
  .التسيبي 

 األناث وأن األناث ميتلكن تفيد البحوث بأن الذكور أكرث عدوانية من-
لفظية أكرب والذكور يتفوقون يف املهـامت البـرصية واملكانيـة قدرات 

 .والرياضيات 
سلوك االيثار قليل ويتزايد مـع العمـر ويتعـاون األطفـال ويقـدمون -

 ..الدعم واملساندة لألخرين
  .املدرسة يف التطور االنفعايل واالجتامعي والجسمي واملعريفاالرسة و

من خالل التنشئة االجتامعية السليمة والرعاية الوالدية ودميقراطيـة -
  .األرسة

 .التغذية السليمة والرضاعة الطبيعية -
التفاعل االجتامعي والتواصل الحقيقي وتوثيق العالقة مـع االطفـال -

 .ر لألطفال والحنو عىل االطفال وتعزيز مستم
ــال  ــو األطف ــؤثرة يف من ــل امل ــوي والعوام ــي واللغ ــدماغي الخلق التطورال

  .بيولوجية ،اجتامعية،أرسية،نفسية،مدرسية: واليافعني
  ...من خالل املعارف ومعالجة املعلومات-
 .دور البيئة-
 .االنفعاالت-
 .االثراء البيئي والتعقيد والتحدي -
 .املعلومات تخزن-
 .التنظيم األنفعايل -
 .اسايس،وغضب،وامل.اخ الطفل رص-
 .التعلق رابطة أجتامعية-
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 .عالم دور وسائل األ-
 .فهم الذات ،الغرية ،الفخر،الحرج-
ـــة- ـــشكالت منائي ـــشكالت الحـــامم،.م ـــأخر يف النمو،العدوانية،م  الت

 . اضطرابات التعلم،األنفصال
االنظمـة النفـسية ، النمـو الحـريك ،والنمـو اللغـوي .التأخر يف النمـو-

،الصعوبات ،التوحد ،التأخر األجتامعي، بسبب العوامل نفسية أثنـاء 
 ..ة مبسرتة ،نقص االوكسجني ،تحسس الجهاز العصبيالحمل والد

التبـول يـضبط بـني .عملية االخراج بني سـن الثانيـة والثالثـة.الحامم -
 .الثالثة والرابعة

سـنوات توضـع 3تعلق الوالدين بالطفل والحامية الزائدة بعد عمـر -
 .خطة لفصل الطفل

ـــتعلم- ـــذاكرة ،االدراك،التف.اضـــطرابات ال ـــاه واالدراك ،ال ـــري االنتب ك
وأســـباب وراثيـــة .املنطقي،التواصـــل اللغوي،مهـــارات أكادمييـــة

وتقدير الذات اكتئاب،االتجاة .ادوية،عقاقري،الوزن املنخفض ،الخداج.
 .نحو املدرسة والدافعية

 .التقييم طبي ،العقيل،الرتبوي،اللغوي-
العالج السلويك والطبي والنفيس وبرامج تربوية مكثفـة وفـصل عـن -

 .الطلبة العاديني 
 اسرتاتيجيات حل املشكالت النامئية وكيفيـة التواصـل مـع األطفـال -

 واليافعني
 .تحديد املشكلة -
 .تكلم عن املشكلة مع زميلك -
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 .اكتب ملخص عن املشكلة-
 .اختيار اسرتاتيجية لحل املشكلة-
 .تحليل املشكلة-
 .وضع معادلة صيغة-
 .رسم مخطط-
 .تغذية راجعة-
ـــاعة- ـــة الرض ـــة،النوم.يف مرحل ـــ ،التغذي ـــاه،وقل ـــريات ة االنتب  وتعب

 ...انفعالية،حساسية جلدية ،رسعة االستثارة
 غضب،حزن ،شكوى جسمية،:قبل املدرسة-
مـشكالت مدرسـية ،ضـعف التنـشئة االجتامعيـة،يف :طفولة متوسطة-

 .سن العارشة انخفاض تقدير الذات،عجز 
مفهوم الذات وتطور االحساس بالذات وتقدير الذات واحرتام تفكري -

 .يافعني وكيفية التخاطب معهم األطفال وال
 .من تعريف الطفل بالعوامل املسؤولة عن انخفاض ذاتة-
 .تشجيع الطفل بأنه طفل جيد وتعزيزة-
 .املعاضدة االنفعالية واالستحسان االجتامعي من األخرين املحيطني-
 .تنمية قدرة الطفل عىل التحصيل وتحقيق االهداف-
 .التشجيع عىل املواجهة-
 .رتعبري عن االفكا-
 .العمل التعاوين-
 .مشاركة اآلخرين يف األنشطة االجتامعية-
 .التواصل النظري مع االخرين-
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 .التعبري عن الود-
 .العدل يف التعامل-
  .مشاركة يف األنشطة األرسية.التكلم بطالقة-

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101

  املراجع العربية
  

املنتـدى . االبتكـار كـسمة مـن سـامت الشخـصية  . 2004ّابو عـزام 
  . الثقايف الخليجي االول لذوي االحتياجات الخاصة ، الدوحة ، قطر 

املامرسة التأمليـة  . 2002. ف وكوتكامب ،روبرت . اوسرتمان،كارين 
  . للرتبويني ،مشكلة تحسني مكونات التعليم والحاجة اىل حلها 

تعريب صفاء . التعليم التأميل من اجل التفكري  .1998. باريل جون 
  . تعليم من اجل التفكري . يوسف االعرس 

درجـة فهـم مـدير املدرسـة الثانويـة  . 2004.بيدس ، هالـة حـسني 
الرسمية يف االردن ملفهوم التفكري التأميل ومامرسته له ، وعالقة ذلك 

  . باتخاذ القرار االداري 
نــرشة مــوجزة حــول االبحــاث  . 2000ائــد جــابر ، ليانــا وشامســنة ،ر

  .  ، فلسطني الـلـهاالجرائية ، مركز القطان للبحث والتطوير ، رام 
: العـني . مفاهيم وتطبيقات : تعليم التفكري  . 1999.جروان ، فتحي 

  دار الكتاب الجامعي 
 العمليات الذهنية ومهارات التفكـري مـن 2001جميل ،محمد جهاد 
  .  والتعليم خالل عمليتي التعلم
  .  ، الفلسفة الرباجامتية ، الحوار املتمدن 2004حسن ،ماجدمحمد 
  .تنمية مهارات التفكري  . 2004حسني ، ثائر غازي  

  . تعليم التفكري  . 1989دي بونو ، ادوارد 
  



102

مختـارات مـن ( قاموس جون ديـوي للرتبيـة . 1964وين . رالف ،ن 
  ) . مؤلفاته 

  . ثراء عملية التفكري التأميل ا . 1995سكراج ،فرانسيس 
  .تطوره وطرق تعليمه : تفكري االطفال  . 1990قطامي ، يوسف 

اثر تنمية قدرة التفكري التأميل عند  . 1992مصطفى ، رشيف محمد 
  .معلمي العلوم يف املرحلة االساسية عىل فاعليتهم التعليمية 

طريـق لتـأميل  والتعلـيم عـن التـدريب ا . 2004املنصوري ، خلـود 
  . التأمل

منتديات الحصن النفيس ، علـم . التفكري  . 2004املهدي ، ابو هشام 
  . النفس املناعي العصبي 

  . علم النفس الرتبوي  . 1996نشوايت ، عبد املجيد 
أسياســيات التوافــق النفــيس واالضــطرابات / 2008/صــالح/الــداهري

 ..... دار صفا للنرش/السلوكية واالنفعالية 
 دار املسرية/  علم النفس النمو / 2003/ محمد / الرمياوي 
دار املـسرية / علم النفس العـام / م2008/ محمد وزمالئه / الرمياوي

 .للنرش والتوزيع
دار املسرية للنرش / علم النفس الرتبوي / م 2003/ صالح/ أبو جادو 
 .والتوزيع 

 دار/ سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت / 2007/ محمد / بني يونس 
 املسرية
دار حنـني / علم الـنفس الرتبـوي والتفكـري/ 2005/ يوسف / قطامي
 .والفالح



103

  م2010/2011/ تقارير / منشورات/ أبحاث/ مقاالت / االنرتنت 
 . التفكري التأميل  . 1963هلفش ، جوردان وسميث ، فيليب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



104

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



105

  
  املراجع االجنبية 

  
Albert,Maria.1996.Impact of an arts                  .                          
     
Angelico-Hart, Dael M.1997. Effects of refective journal writing 
on classroom practices resulting from astaff development 
workshop .  
 
Atkins, s . Murphy ,k 1993 . Reflection : Areview of the 
literature. 
 
Baird, JR, fensham , rf , white , 1991 .The Importance of 
reflection in improving science teaching and learning.  
Bauer ,n j, 1991 . Dewey and schon . An Analysis of reflective 
thinking. 
Brookfield , SD ,1995 ,Becoming aCritically reflective teacher.  
 
Bridges, EM.1992 . Problem- based learning for administrators.  
 
Comeaux ,M. 1991 . but is it teacher The use of collaborative 
learning in teacher education  .  

  
  
  



106

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



107

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
  

  
  

  فهرس املحتويات
  



108

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



109

  فهرس املحتويات
  5  املقدمة

  11  الفصل األول التفكري وأشكاله
  13  أشكال التفكري 
  15  التفكري التاميل 

  15  صعوبات التفكري التاميل
  20  مستويات التفكري التأميل 

  22  معايري ديوي للتأمل 
  23  التامل كطريقة دقيقة للتفكري

  24  التأمل يف املجتمع
  24   كمجموعة من اإلتجاهاتالتأمل

  25  العمل  التأميل والعمل الروتيني
  27  الفعل التأميل 

  29  أهمية التفكري التاميل
  32  قابلية التفكري التأميل للتدريب

  34  تنمية التفكري التأميل
  38  اسرتاتيجيات تنمية التفكري التأميل 

  41  عمليات التعليم التاميل 
  42  منوذج التفكري

  45  ات حول التفكري التاميلدراس
الفــصل الثــاين امليكانيزمــات الدفاعيــة واإلرضابــات اإلنفعاليــة 

  والسلوكية 
59  



110

  64  االضطرابات االنفعالية والسلوكية 
  67  تعديل سلوك األطفال بزيادة حدوثه 

  73  الفصل الثالث العقاب
  76  الدور السيكولوجية ألب يف حياة أطفاله 

  80  امين للطفل حديث الوالدة معايري النمو الجس
  84  االنجاز يف مقابل الشعور بالنقص

  88  خصائص منو الطفل 
  89  الخالصة 

  92  الضبط واملسؤولية الخلقية 
  101  املراجع 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  

      




	11_2.pdf
	12_2.pdf
	13_2.pdf
	14_2.pdf
	15_2.pdf
	16_2.pdf
	17_2.pdf
	18_2.pdf
	19_2.pdf
	110.pdf
	111.pdf
	112.pdf
	113.pdf
	114.pdf
	115.pdf
	116.pdf
	117.pdf
	118.pdf
	119.pdf
	120.pdf
	121.pdf
	122.pdf
	123.pdf
	124.pdf
	125.pdf
	126.pdf
	127.pdf
	128.pdf
	129.pdf
	130.pdf
	131.pdf
	132.pdf
	133.pdf
	134.pdf
	135.pdf
	136.pdf
	137.pdf
	138.pdf
	139.pdf
	140.pdf
	141.pdf
	142.pdf
	143.pdf
	144.pdf
	145.pdf
	146.pdf
	147.pdf
	148.pdf
	149.pdf
	150.pdf
	151.pdf
	152.pdf
	153.pdf
	154.pdf
	155.pdf
	156.pdf
	157.pdf
	158.pdf
	159_2.pdf
	160_2.pdf
	161.pdf
	162.pdf
	163_2.pdf
	164_2.pdf
	165_2.pdf
	166_2.pdf
	167_2.pdf
	168_2.pdf
	169_2.pdf
	170.pdf
	171_2.pdf
	172_2.pdf
	173_2.pdf
	174_2.pdf
	175_2.pdf
	176_2.pdf
	177.pdf
	178_2.pdf
	179.pdf
	180.pdf
	181.pdf
	182.pdf
	183.pdf
	184.pdf
	185.pdf
	186.pdf
	187.pdf
	188.pdf
	189.pdf
	190.pdf
	191.pdf
	192.pdf
	193.pdf
	194.pdf
	195.pdf
	196.pdf
	197.pdf
	198.pdf
	199.pdf
	1100.pdf
	1101_2.pdf
	1102_2.pdf
	1103_2.pdf
	1104_2.pdf
	1105_2.pdf
	1106_2.pdf
	1107_2.pdf
	1108_2.pdf
	1109_2.pdf
	1110_2.pdf
	1111_2.pdf
	1112_2.pdf

